


রমণকৃষ্জ চট্টোপাধ্যায়। 







৮১ 

% তে ৮ দই খ 

এ ওত ৯ তু ল তির ৫৮৭ 8 ৩ টা বত ০9148 



৩৫১) বিবেকানন্দ রোড 



স্থপ্রসিদ্ধ সামুদ্রিক শাস্ত্রজ্ঞ ও জ্যোতিব্বেত্ 

এরমণরুষ্ণ চট্টোপাধ্যায় প্রণীত 

ডনচ্্ভ্ঞর 

-নাস্মুক্ত্ি্ষ গুন্হান্বলনী। 
সামুদ্রিক শিক্ষা মূল্য ১০ 
সামুদ্রিক রেখাদি-বিচার রঃ ১০ 

সামুন্দ্রিক বিজ্ঞান ১০ 
81)101110 51051)7, 011495507)3 01 1১911015075, 

মূল্য ১1০ 

1১70] 13100171615 & 00. 8/1 ৬15০1081121705 1080) 05101068, 

(010095 (017861106 & 50172, 

203-]1-1 00175281115 50590 071001005, 



স্লাম্মুড্কি্ষ শ্পিজ্কা 
অর্থাৎ 

করতলস্থ রেখা ও চিহ্নাদি দার নরনারীর 

ভূত ভবিষ্যৎ "বর্তমান শুভাশুভ 

জাঁনিবার উপায়। 
[ ১৬ খানি চিন সম্বলিত |] 

রমণকুষ্ চট্টোপাধ্যায় প্রণীত 

[ সপ্তম সংস্করণ | 

(41,0০0 171%, 

এ01২01)45 ০1141105014 & 5085. 

293-1-1) ০০014811515 ১1571, 

1939, 



ইংরাজী ১৮৪৭ সালের ২ আইন অনুসারে 
এই পুস্তক রেজেষ্টরী কর! হইয়াছে। 

০41700114, 
চ০]০5]111) 01 10 0.1) 71 মাং 0301, 13801100785 8 0০, 

8911) 7 /এ। 10) 8০810, 

[৮013100) 138 0, 07 ৯৪ মা) [থান 08155, 

৪১ 5১/77/10১4 04/440. 

14 712/4 ০/ 7://94%4412% 4714 17775141808 15 72592, 



পরম কারুণিক পরমেশ্বরের কুপায় আমার আন্তরিক সঙ্কল্প সিদ্ধ হইল। 

বিংশত্যধিক বংসর ব্যাপিয়। ষে বিদ্যার আলোচনায় ব্যাপৃত আছি, অদ্য তাহার 

ফল--সামুদ্্িক শিক্ষা প্রকাশিত হইল। 

পূর্ব্বে যৌবনাবস্থায় ফলিত জ্যোতিষ ও সামুদ্রিকশান্ত্রে আমার কিছুমাত্র 
বিশ্বাস ছিল না; এমন কি এই সকল শাস্ত্রে মফলত্বের আরোপ করিতে কুষ্ঠিত 

হইতাম না, বরং তততংশান্ত্রবিদ্দিগের প্রতি উপহাস করিতাম। কিস্তুপরে এ 
ক্ুত্র জীবনের কয়েকটা ভাবী ঘটন, ফপিতঙ্গোতিষের গণিত ফলের দ্বারা নিরপিত 
হওয়াতে, জ্যোতিষের প্রতি আমার শন্তরিক শ্রদ্ধার উদ্জেক হয়) সেই অবধি 
ইহার আলোচনায় ক্কতপ্রযত্ব হইয়াছি। 

এই সময়ে জনৈক জ্গ্যোতির্বিৎ স্বর্গীয় ৬যজ্ঞেশ্বর রায় চৌধুরী মহাশয়ের 
সহিত বন্ধুত্ব হওয়ায়, তিনি জ্ঞোতিষশান্ত্রানুসারে গণন। করিয়া! মতসন্বন্ধীয় 

কতিপয় ভবিষ্যৎ ঘটন! অবধাব্রণ করেন এবং তাহা কার্ষ্যে বিশিষ্টরূপে পরিণত 

হয়। সেই সময় হইতেই আমি হিন্দু জ্যোতিষশাস্ত্র পাঠ করিতে প্রবৃত্ত হই। 
এবং কয়েক বৎসর পরে ইহাতে যংসামান্য জ্ঞানোপাঙ্ন করিয়া, স্বকীয় ও 
বন্ধবর্গের জীবনের অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ ফগাঁবধারণ' করিয়।, শাগ্নের 

সাফল্য দেখিতে পাইলাম । কিন্তু ফলিতজ্যোতিষ শান্তর ছুরূহ গণিতের সাহায্য- 

সাপেক্ষ হওয়ায়, এবং গণিতশাস্ত্রে আমার তাদুশ পারদপিতা৷ ন! থাকায়, ভূত, 

ভবিষ্যৎ বর্তমান ফলের গণন। কর! সুবিধাজনক নয় বলিয়া, ফলিতঞ্যোতিষের 

সাহায্যে শুভাশ্ুভ ফলাফল নির্ধারণ কর। মৎপক্ষে অত্যন্ত কষ্টকর বলিয়! বোধ 

হইতে লাগিল। গণিতশাস্ত্রজ্জ কোন বন্ধু আমাকে এই বিষয়ে সাহায্য 
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করিতেন। কিন্তু দৈববশে অতি শীঘ্রই তিনি কালগ্রাসে পতিত হইলেন। তখন 
আর কোন উপায়ে অন্রান্তরূপে এই সমস্ত জানা যায় কি না--তাহারই অন্ু- 
সন্ধানে প্রবৃত্ত হইলাম। যথেষ্ট অনুসন্ধানের পর সামুদ্রিকশান্ত্রেরে কথা আমার 

স্মরণ হইল; কিন্তু সংস্কৃত বা বাঙ্গাল ভাষায় প্রত্যক্ষ ফলাবধারণ করিবার উপ- 
যোগী কোন গ্রস্থই পাইলাম ন1; যাহা পাইলাম, তাহ। পাঠোপযে।গী ও তৃপ্তি 

কর বলিয়া বোধ হইল না । অনুসন্ধানে জানিলাম, ইংরেজীতে এতৎসম্বন্ধে 

বহুল গ্রন্থ আছে। পরে সেই সকল গ্রন্থ পাঠ করিতে আরম্ভ করিলাম । এই 

সকল পুস্তকপাঁঠে যংকিঞ্চিৎ অভিজ্ঞতা লাভ করিয়া, ফল মিলাইতে সক্ষম 

হইলাম বটে, কিন্তু ফল ও কালসম্ন্ধে সথক্্র বিষয়ের কিছুই করিতে পারিলাম 

না। অবশেষে সৌভাগ্য কলমে কোন উন্নত মহাত্মার সাক্ষাৎকার লাভ করিয়া, 

সামুদ্রিকশান্সের নিগৃঢ় তথ্বের. সবিশেষ উপদেশ লাভ করিয়াছি। তিনি দয়! 
করিয়া, এততসশ্বন্ধীয় যে সকল হুম উপদেশ দিয়াছেন, তাহার জন্ত 

তাহাতে আমি ন্যস্তজীব হইয়। রহিয়াছি। শেষোক্তবলে বলীয়ান হইয়া, 
প্রত্যহ বহুসংখ্ক হস্ত পাঠ করিয়। শুভাশুভ ফল বিচার করিতে প্রবৃত্ত 

হইয়াছি। 

বঙ্গভাষায় সামান্য জ্ঞানবিশিষ্ট লৌক-এমন কি অল্পশিক্ষিত৷ মহিলাকুলও 

যাহাতে অনায়াসে এই গ্রন্থ পাঠ করিয়া, অনৃষ্ট জানিতে পারেন, সেইজন্ত ইহা 

অতি সরল ভাষায় প্রশ্রোত্তরচ্ছলে লিখিত হইয়ছে' ভাষার সরলতা রক্ষা 

করিবার জন্য গ্রামাদোষ পরিহারেও প্রয়াসী হই নাই। 

যদ্দিও বন্কালাবধি আমি সামুদ্রিকশান্ত্রের যথেষ্ট আলোচনা করিতেছি, 
তথাপি গত কয়েক বৎসরের অঞ্ভজিত অভিজ্ঞতার ফলমাত্র ইহাতে সন্নিবিষ্ 

করিয়ছি। অধীতগ্রস্থের যে সকল প্রতাক্ষীভৃত করিতে পারি নাই, তাহ। 

পুস্তকে লিখিত হয় নাই। কেবল মন্রান্ত ফলগুলিই বিবৃত হইয়াছে। 

ইহা যে সাধারণের কতদূর উপকারে আসিবে, তাহা বলিতে পারি না। 

তবে যাহারা প্রত্যক্ষফলদর্শনে প্রীত হয়েন, তাহাদের নিকট যে ইহা আদৃত 

হইবে, তাহার কিছু আশ! আছে। যাহার! অরৃষ্টবাদী, তাহার] ইহার হ্থারা 
ভবিষ্যৎ ফল মিলাইয়৷ সম্তোষ লাভ করিতে সমর্থ হইবেন, এবং ভবিষ্যৎ ঘটন।" 

বলীর জঙ্ট পর্ব্ব হইতেই প্রস্তুত থাকিতে পারিবেন; আর যাহার! পুরুষকারেই 

বিশ্বাস করেন, তাহাদের নিকট সবিনয় নিবেদন যে, তী্থারা ক্রীড়াচ্ছলেও 
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ইহার ফলগুি মিলাইতে যত্ববান হইলে, আপনাদিগের পৌরুষ বা পুরুষ- 
কারের কিরূপ বল- বুঝিতে পারিবেন । 

আমর! সর্বাবিধায়ে সফলকাম হইতে আশা করি। যদি কেহ স্বকীয় বা 

পরকীয় করতলস্থ রেখা বা চিহ্ছাদির ফলনির্ণয় করিতে অক্ষম হ*ন্, তবে 
অনুগ্রহ করিয়া আমার নিকট আসিলে, মিলাইয়া এবং বুঝাইয়। দিতে চেষ্ট। 
করিব: | 

পরিশেষে নিবেদন যে গুণগ্রাহী ব্যঞ্চিমাত্রেই মুদ্রাকর প্রমাদজনিত দোষ- 

গুলির সংশোধন করিয়া পাঠ করিলে কৃতার্থ হইব ! 

প্রীরমণকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায় 

শিক্ষার্থীর প্রতি । 

প্রথমপাঠ্য ।-_সামুদ্রিক শিক্ষা । 

দ্বিতীয়পাঠ্য-_সামুক্দ্রিক রেখাদি বিচার। 
সাধুদ্রিক শিক্ষার সহিত সামুদ্রিক রেখাদি বিচার পাঠ করিতে হইবে ; 

শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে রেখাদি বিচার করিতে শিক্ষা করা বিশেধ আবশ্তক। নতুব! 
অনেক স্থানে পাঠকের কঠিন ও জটিল বোধ হইবে এবং বিশেষ কোন ফললাঙে 

সক্ষম হইবেন না। কিন্তু কেহ যেন সামুদ্রিক শিক্ষা না পড়িয়া সামুদ্রিক- 
রেখাদিবিচার আয্মত্বাধীন করিতে চেষ্ট। না করেন; তাহাতে তাহার চেষ্ট। 

সম্পূর্ণ ব্যর্থ হইবে--তিনি বিশুদ্ধগণনায় সক্ষম হইবেন না। 

তৃতীয়পাঠ্য-_সামুদ্রিক বিজ্ঞাণ | 
সামুদ্রিক শিক্ষা ও সামুদ্রিক রেখাদি বিচার পাঠ না করিয়৷ ইহাতে নিক্ষল 

হস্তক্ষেপ অনাবশ্তক। 



নিবেদন । 

সুগ্রসিদ্ধ সামুদ্রিক শান্ত্রঙ্জ ও জ্যোতির্বেদ্তা রমণকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায় আর 
ইহলোকে নাই। কিন্তু তাহার আজীবন অভিষ্ঞতা ও অন্ুসন্ধিৎসার ফল 

রদ্বস্ববূপ পসামুদ্রিক শিক্ষা,” “সামুদ্রিক রেখাদিবিচার»* “সামুদ্রিক বিজ্ঞান,” 

নামক তিনখানি অমূল্যগ্রন্থ আছে। পুস্তকগুলির প্রথম সংস্করণ বছুদিন নিঃশেষ 

হওয়ায় অনেকেই অন্থুবিধ। বোধ করিতেছিলেন। সেই অস্থবিধ। দুরীকরণার্থ 

অ।মর। উক্ত গ্রস্থত্রয়ের গ্রন্থপ্ত্ব ক্রয় করিয়া দ্বিতীয় সংস্করণ বাহির করিলাম 

এক্ষণে সাধারণের অনুগ্রহ প্রার্থনীয়। 

রমণবাবু লব্বপ্রতিষ্ঠ খ্যাতনাম। জ্যোতিষী ছিলেন। তিনি এই সামুদ্রিক 
শাস্ত্রের লুগ্তরত্বোদ্ধার করিতে অকুন্িতচিত্তে অজ অর্থব্যয় করিয়া বহুপরিশ্রম 

ও অধ্যবসায়ে সফলকাম হৃইয়াছিলেন। গণনার জন্য প্রত্যহ প্রাতে ও 

অপরাহে তাহার গৃহে ধনী, নিধন, রাজা, জমিদার, হিন্দু, মুপলম।ন, ইংরেজ 
শত শত ব্যক্তি সবেত হইতেন। এমন কি সুদূর বিলাতেও তাহার যশরশ্মি 
বিকীর্ণ হইয়াছিল। 

প্রকাশক। 
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টেস 490১ ল ঙ 
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সূচীপত্র । 

প্রথম অধ্যায় । *. 

সামুদ্রিক লক্ষণ। ৮ . *** ৮০, ১০০৬ 

সৃচ্যগ্র ও চৌক অঙ্গুলীর ফল। ... :- ০1২ 
স্থুলগ্র অঙ্গুলীর ফল। ১১:০১ রি ৩ 

অপরিপুষ্ট ও শুগ্াকাব অঙ্গুলীর ফল। রি টু ৮ 

বিচারন্থচক ও মিশ্র অঙ্গুলী ফঙ্গ। *** ৮০, ৫ 

দ্বিতীয় অধ্যায়। 
সামুদ্রিক চিহ্নদ্বার। লগ্রনির্ণয় | -*" রি ৪ ৬.,.৯ 

তিল-চিহ্ন | মর রঃ ৭ 

অঙ্কলীর আক্কৃতির ফল। *১, *-* ০০৯০০ ৩ 
তর্জনী ব৷ প্রথমাঙ্গুলীর পর্ববত্রয়ের ফল। উজ 2: ৯ 

মধ্যম। ব দ্বিতীয়, অনামিকা! ব1 তৃতীয়! 

ও কনিষ্ঠা অঙ্কুলীর পর্বত্রয়ের ফল। রর রি ১, 

বৃদ্ধাঙ্থবলীর পর্বন্রয়ের ফলস। রঃ রর ১১ 

নখরেএ আকৃতি ও তছুপরিস্থ চিহ্ন ফল॥ র ৪ ১২ 

অঙ্গুলীর লোম ও রেখার ফল। **' ১০ ৯ ১৩ 

অঙ্গুলী-বিচার। ৮১, “** ৮০১৪ ১১৮ 
তর্জনীর রেখ! বা চিহ্কের ফল। ... রি 8 ১৪ 

মধ্াযমার রেখ! চিহ্বের ফ। .*. ৪ ১৫ 

অনামিকার রেখ! বা চিহ্কের ফল। পি ১৬ 

কনিষ্ঠার বেখা ব! চিহ্কের ফল। ... *** *** ১৭ 

অঙ্গুষ্ঠের রেখা ব! চিহ্বের ফল। ... ৪ রঃ ১৮ 

তৃতীয় অধ্যায় । 
হত্ততল। ৪৪৬ ৪৪৪ ৪৪৪ সির ১৯ ,,৩গ- 

বৃহম্পতির স্থান। ৪ সী ৫ ২১,০২২ 



শনি-স্থান। 

রবি-স্থান। 

বুধ-স্থান। 

মঙ্গল-স্থান। 

চন্দ্র-স্থান। 

গুক্র-স্থ!ন। 

চতুর্থ অধ্যায়'। 

গ্রহচিহ্বের ভিন্ন ভিন্ন স্থানে স্থিতি । 

কর-ধ্রিতুজ । 
কর-চতুফোণ। 

মণিবন্ধ । 

আবুর্ব্বিচার। 

হৃদয়-রেখ|। 

শিরোরেখ।। 

পঞ্চম অধ্যায় 

যষ্ঠ অধ্যায়। 

সপ্তম অধ্যায় 

অষ্টম অধ্যায় 

ভাগারেখ।। (14176 06 520011)5 ) 

রবিরেখা। (14115 01 4১9110. ) 

ত্বাস্থ্যরেখ। (17150800 111)9. ) 

গ্রাবুতিরেখা । (15 185015৩. ) 

$গুক্রবন্ধনী। ( 11016 01 ৬ ০1015, ) 

অন্তান্ত রেখা 

ফলিতাংশ। 

লোকচরিতজ্ঞাপক চিহ্ন । 

নবম অধ্যায়। 

২৩,০২৫ 

২৫,১০৩২৬ 

২৬০০,২৯ 

২৯০৩১ 

৩১.,.৩৪ 

৩৪...৩৭ 

৩৭,১৩৮ 

৩৮১,৪০৩ 

৪০,*.৪১ 

৪১,, ৪২ 

৪৩...৮৮ 

6৮.,.৫১ 

৫৫,* ৫৮ 

৪৮১০৩ 

৬, ও *তট৩) 

৬২ ৬৩ 

৬৩:৬৫ 

৬৬ * খ$ 

৬উ...৬৭ 



পপ জপ পা তা 

পীড়াসথচক চিহ্ন । রঃ 6 ৪ ৬৭:৬৯ 

অপমৃত্যুস্থচক চিহ্ন। র্ হু রঃ ৬৪ 

শিল্পবিষয়ক চিহ্ন । ০ রা 2 ৬৯:৭০ 

বিজ্ঞান ও সাহিত্যস্ৃচক চিহ্চ | **, ঠা 5 ৭০ 

সঙ্গীত ও বাণিজা চিহ্ন। রি রঃ ৭১ 

দশম অধ্যায় ৷ 

স্রীহস্ত-বিচার । ্ ১, ৭১,০৭২ 

একাদশ অধ্যায়। 

চিহৃ-সমূহের বিশেষ বিবরণ । .., *** ১১, ৭৩ ৭8 

তাবক1-চিহ | (9187) ১, রর রি ৭৩,,.৭& 

চতুষ্ষোণ-চি | (4099170) .., তির দহ 4৫ 

খিন[-চিহ্ । (৯1১91) রি রী ৭৫,,,৭৬ 

বৃত্ত-চিহ্ন । (০101৩)... ৭৬,০৯৭ ৭ 

বৰ-চিহ্ন | (151870) ... রর পু ৭৭০০৯৭৮ 

ব্রিভুজ-চিহ্ন | (1:11217616) .., 9 তো ৭৮ 

ক্রুশ চিহ্ন । (5:95$ ) ... রি ৭৪ 

চহাত্রুশ | ( 07055 27779110 ) ৮০৪ ০৯০ ৭৯..-৮৪ 

জাল-চিহ্ক। (11110) ... ৪ ক ৮*.*৮১ 

দ্বাদশ অধ্যায়। 

হস্তবিচার। ৮২,৮৩৬ 





চিহ্ন 

০.) 

৩। 

ঠ্ঠ ১০ | 

”১২। 

**১৩। 

৮১৪ 

»১৫। 

পূর্বাভাব। 

চিত্র-_১। 

তর্জনী বা প্রথমান্গুলী। (৬) প্রথম (নখসংযুক্ত) পর্বে মেষ 
রাশির স্থান); (৭) দ্বিতীয় পর্বের বুষরাশি, ও (৮ )ৃতীয় 
পর্বে মিথুন রাশির স্থান। 

মধ্যম! বা দ্বিতীয়াঙ্ুলী। প্রথম .*ন্র্ব মকর, রঃ পর্ব 
কুম্ত ও তৃতীয় পর্ধে মীন রাশির স্থান। 

অনামিকা বা তৃতীয়াঙ্লী। প্রথম পর্কে কর্কট, ছিতীয় পর্বে 

সিংহ ও তৃতীয় পর্বে কন্তা রাশির স্থান। 

কনিষ্ঠা বা চতুর্থাঙ্থলী। প্রথম পর্বের তুলা, দ্বিতীয় পর্বে 

বৃশ্চিক ও তৃতীয় পর্বে ধনু রাশির স্থান। 

অঙ্গুষ্ঠ। প্রথম পর্বে ইচ্ছাশক্তি ( ৬৬111) দ্বিতীয় পর্কে 

বিচারশক্তি (1.90165] [১১61 ) ও তৃতীয় পর্কে অর্থাৎ 

শুক্রস্থানে রিপু। 

থে মে পর্ধব যে যে স্থান বলিয়! উল্লিখিত হইয়াছে, সেই 

সেই পর্বস্থ চিহ্ন সেই সেই বাশিহ্চক । 

বৃহস্পতির স্থান। *** ১১, 

শনির স্থান। 

রবির স্থান। 

বুধের স্থান। 

শুক্রের স্থান। 

মঙ্গলের প্রথম স্থান *** এ রা ণ 

মঙ্গলের দ্বিতীয় স্থান। 

চন্জের স্কান। ৪৩৪ নও ৪ ৪৪৬ 

যে গ্রহের স্থানে যে চিহ্ন আছে, তাহ! সেই গ্রহের চিহ্ন। 

২১ 

৩,৪০, 

২৫০, 

২৬১৯, 

৩৪ 

পৃষ্ঠা 

৬১০ 

১১ 

১৬২ 

৫ 

ছ্ঙ 

খ্ঞি 

* ৩৭ 

২৯৪৪৪৬১ 

৩১৩৪ 



শপ কও পা ৮ পপ ালাগ পিসী জি আ 

চিহ্ 
১৭। 

৪/০ 
টিটি সিকি 

হস্ত-পার্খ (1১210055101) 

ক-ক আযুরেখ। (11179 01 1419) 

প (১) (১) আযুরেখার অন্ুগরেখা (11510911116) ** 

» খ_-খ। শিরোরেখা (150৩ ০1 নি 1.০ 
» গ” গ। হৃদয়শরেখা (14110 01 170810) 

8 

ঠট 

ঘ। হস্তচতুফোণ (90901217516) 

| মঙ্গলের ক্ষেত্র (1১1৭1 01 11215) 

৮৮) (চ)ঃ (চ)। মণিবন্ধ./1২ 45০০০) ৪০০ 

»্জ-জ | স্বাস্থ্যরেখ! (1111৩ ০। 1102101)) ৮৪৪ 

”» ঝ-ঝ। প্রবৃত্তিরেখ। (৬1৪14950152) 

» এ এ | শুক্রবন্ধনী (017018 01 ৬০11095) *** 

» ট-্ট। রবিরেখা! 14১738110 1410৩) 

” (গ)-গ) | ভাগারেখা। (1010 ০1 ১৪৮11) রঃ 

চিত্র ২। 
চিহ্ন ১। তারকা-_ছুষ্পরিহাধয কার্ধাহ্চক;। ইহার ফলাফল 

রেখার উপর নির্ভর করে। পু 

চতুষ্ষোণ__ আয়ুরেখ। ভিন্ন অন্ স্থানে থাকিলে, উহ! ২ 

উন্নতির প্রকাশ করে। রঃ 

”৩। বিন্দু-_কাল হইলে সাধারণতঃ মন্দ ) নীল হইলে গীড়া- 

হুচক, ও শ্বেত হইলে শুভ-স্থচক । ১, 

” ৪1 বৃত্ত--রবির স্থান ভিন্ন অন্ত স্থানে থাকিলে, ইহা অণ্ুভ- 

সুচক। রী রঃ 

» ৫1 যব--বংশগত গীড়। ব1 নিন্দনীয় কাধ্যস্থচক। *** 

» ৬। ত্রিতুজ--বৈজ্ঞানিক আগ্রহ্থচক *"** ৪৮, 

*৭। ক্রুশ--কদাচিৎ গশুভন্চক। ৮** ৮৭ 

”»৮| জালম্পবিসন্চক । *** রর রি 

৪৩.,, 

৫১,৫ 

৪৮, 

8৩০ 

৪১,,. 

৬০৪০৪, 

৬২ 
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৫৮৭ 

৫৫১, 

৭৩ ৪, 

৭৫ 

৭৫,.০, 

৭৬. 

2৭9, 

৪৮ 

৪৫ 
৪৫ ৫ 

৫১ 
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৪৩ 
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৬০ 

৫৮ 
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১৭ 

৭৮ 

ণচৈ 

ণ& 



শি প্পপেপপপপাপপপসপপসপাপিপসা ও তি শপ শশা ২৮ ০ শশি শশী স্পা শত পিপি পাককানিত পাপা ঠাসা পি পা পপ পাশপাশি ৮ পিপীস্পিগ 
০০০৮৬ সপ 

চি পৃষ্ঠ 

| চিত্র_-৩। 
হস্ত ক। নুচ্যগ্র_-কল্পনাশক্তি প্রণয় ও ধর্ম গরভৃতির স্ুচক ... ২ 

*খ। চতুষ্ষোণ__রাজনীতি, দর্শনশাস্ত্র, নিপুণতান্চক । *** ৩ 

:*গ। স্থুলাগ্র- পরিশ্রম, ধৈর্য প্রতিজ্ঞ। ও স্বাধীনতাস্থচক। *** 
. *ঘ। অপরিপুষ্ট--শারীরিক ও মানসিক কষ্ট বিদ্যাহীনতা- 

সুচক। নন ৪ টং ূ ৪ 

»চ। ( শিল্পস্থচক) শুগ্ডাকার -সততা, আমে*দপ্রিয়তা, 

আত্মসুখ ও যশোন্থচক | **' 2৪৪ ৪০ ৪ 

৮ছ। বিচারহ্চক--সত]ানুসন্ধান বিবেক এবং অধ্যাত্ম 1 

নীতি, দর্শন ও পরীক্ষণীয় শাস্ত্রে জ্ঞান-নুচক। ৫ 

চিত্র--৪। 
আমুরেখা ও ভাগ্য-রেখ। হইতে যে সকল রেখা 
অধোমুখী বা উত্ধমুখী থাকে, তাহাদের ফলের সময় 

নিরপণের জন্যঃ জাতকের করতলস্থ রেখার বয়ো- 

নির্দেশার্থক বিভাগ প্রদণিত হইয়াছে । ... "১5838 

চিত্র-৫ 
চিহ্ন ১--১। প্রত্যাদেশপ্রাপ্তি, ভশিষ্যৎ জ্ঞান ইত্যাদিসথচক | ... ৩১ 

, ”২--২। কোপনম্বভাব ইত্যাদিহ্চক |  *** - ৩2 

৮৩1 মুর্ছাগত বায়ুরোগম্থদিক। ৮ 8 ৩৩ 
২ * ৪-- | জলমণ্নে মৃত্যুস্থচক। * *** ৩৩ 
ৃ ” ৫-- | প্রিয় বাক্তির ভালবাসাস্চক। .*' নর ৩৫ 

* ৬--৬। শুভাপৃষ্টহৃচক | ০ 28 ৪৪ 

ৃ * ৭--৭| বিবাহস্চক। হীরা রী তি 

£ ” ৮-_ 1 দানশীলত! ও সুখনুচক |... ১, ৭, ৩ 

[* ৯1 স্বাসকৃচ্ছতা (ইাপানি হুচক)।  ... রঃ ৩৬ 

পথিক লাউ ০ পনি নয ০ 
১০--১০ | বিবাহভঙ্গহ্চক। ২% 52৭ ৮1 , ৩% 



চিহ্ন পৃষ্ঠ 
* ১১--। ১*ম চিহ্কের সহিত সংযুক্ত থাকিলে বিবাহভঙ্গের পর 

শুভবিবাহের সুচন| করে। ৮০, ৮** ৩ 

» ১২ - অর্থকষ্টনচক। স্পষ্ট হইলে কষ্টে অর্থোপার্জন । ক ৪ 

চিত্র--৬। 
* ১২৩। বিচ্ছির আয়ুরেখ। পীড়া ও যৃত্যুস্থচক | *** ৪ 
৮” ৪--| আয়ুরেখার সমান্তরাল রেখ! ( 119:0121 1776 ) 

আমূরেখার অশুভূসংশোধক ও স্ত্রীলোকের উত্তরাধি- 
কারিত্বজ্ঞাপক । ৮১, ১, ৪ 

*৫-।  উৎপতিস্থানে শাখাবিশিষ্ট আয়ুরেখ৷ আত্মাভিমান 
চিত্তচাঞ্চল্য ও কল্পনাস্থচক। শাখাগুল পরিস্কৃত 

হইলে, বিচার-ক্ষমত1 ও সততা বুঝায় । 
৬-্"। গ্রাবল মানসিক কষ্ট ও শোকজনক বিবাহস্থচক ।"*" $ 

* ৭--| কর চতুক্ষোণ হইতে কতকগুলি রেখ। হৃদয়-রেখ ম্পর্শ 
করিলে, বিজ্ঞানবিষয়ে আগ্রহ গবেষণ। ও দক্ষত। 

বুঝায়। ইনু! প্রায়ই কোনু কার্যকারী হয় না। /-৪ ৮৩3, 
* ৮-- | হত্যাস্থটক। *** রঃ ** ৫ 

» ৯--1  রবিরেখার ছুই পার্থ দুইটী সমান ক্ষুদ্র রেখা থাকিলে 
জাতকের শিল্পে ও সাহিত্যে সমপরিমাণে ক্ষমতা 

থাকে ; কিন্তু উত্ত ক্ষমতা কোন কার্ষে; লাগে ন|। 

* ১০-| শুক্র-বন্ধনী (01101 ০£ ৬৩17015) বুধের স্থান পর্য্যন্ত 

যাইলে, জাতক মিথ]াবাদী ও চৌর হয়।  *** ৬ 
* ১১--। মণিবন্ধের প্রথম রেখার উপর ক্রুশ চিহ্ (00055 ) 

থাকিলে, জাতক পরিশ্রমী হয় ও তাহার জীবনের 

শেষভাগে ধনোপার্জন হয়। 

চিত্র-৭। 
১--। বিপদ এবং আধিক ও শারীরিক কষ্ট হইতে মুক্তিস্চক । ৪ 

* ২__-আয়ুরেখ। ভগ্র ও তাহার উপর কোন একটা রেখ! থাকিলে, 

জাত ক, পীড়। হইতে মুক্ত হয়। 
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গ 

জীবনের শেষভাগে অর্থনাশ। 

(৪৫ পৃষ্ঠার চিত্র ৫ স্থ।নে চিত্র ৭ পঠিতব্য) 

মুর্খতাবশতঃ অর্থনাশ। ১২৮ ০১১2০ 

আযুরেখার কোন শাখা শিরোরেখাকে কর্তন করিলে, 

জাতক বিশ্বাসী হয়। 

একটী রেখা আমুরেখ। হইতে শুক্রস্থানাভিমুখী হইলে, 
জাতকের পরিবর্তনশীল স্বভাব হয়। ' 

মনঃকষ্ট ও প্রণয় ভঙ্গ । ১১5: 2০০5০, 

৭ম রেখার উপর যবচিষ্ন থাকিলে জাঙক নিন্দনীয় 

প্রণয়ে রত হয় । 

স্গীলোকের প্রলোভনে কষ্টস্থচক ৮০০5৯, 

শুক্রের স্থান হইতে কোন রেখ। রবর স্থানে যাইলে, 
আত্মীর স্বজনের সহিত কলহ হইতে ধ্বংস বুঝায়। 

১০ম রেখ! হইতে কোন একটা শাখা রেখা রবির 

স্থানের মধ্যদেশ পধ্যন্ত যাইলে, মকদ্দমা ও কলহ 
হইতে ধনলাভ । 

কোন একটা সরল রেখ! শুক্রস্ান হইতে বৃহস্পতির 
স্তান পর্ষ)স্ত যাইলে, উচ্চাকাজ্ী, স্বার্থপর ও 

কৃতকাধ্য হয়। 

শুক্রের স্থান হইতে কোন একটা রেখ! আনুরেখাকে কর্তন 
করিয়া শনির স্থানে যাইলে' জাতিকার মৃত্যু হয়। 

ভাগ্যরেখা দ্বিধা বিভক্ত হইলে, ও তাহার একটা শাখ! 

চন্ত্রস্ানে ও অপরটী শুক্রস্থানে যাইলে, জাতক 

কাল্পনিক শক্তি ও প্রণয়ের দ্বারা প্রণোদিত হইয়! 

সফলবান্ হইতে চেষ্টা করে। ভাগ্যরেখ। ও শাখায় 
যদি ভগ্ন না হয়, তবে সফলকাম হইতে পারে। 

চরিত্রদোষে ধনহানিহ্চক । ১৮ 255* 

প্রবৃত্তি পরিবর্তন ও অর্থার্জন সুচক। 

৪৫ 

৪৫ 

৩৬ 

৪৮ 

০৩ 
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চিত্র _৮। 

কোন একটী সরলরেখা শুক্রস্থান হইতে উঠিয়া আয়ু-.. 
রেখা ভেদ করত মঙ্গলের ক্ষেত্রে তীরকাধুক্ত হইলে 
অর্থনাশ হয়। 

১ম রেখার শেষাংশ শিরোরেখ। স্পর্শ করিলে, বলের 

হ্বাস ও ন্তায় বিচারে অক্ষমত। বুঝায় । 
কোন একটা রেখ! শুক্রস্থান হইতে উখিত হইয়। 

রবিরেখ! কর্ন '"করিলে, মাতাপিতার ছুর্ভাগ্য হেতু 

জীবনের প্রথমাংশে অর্থনাশ হয়। 

৩য় চিহ্ের প্রারস্তে তারকাঁচিহ্ন (515) থাকিলে, 

মাতাপিতার মৃত্যুহেতু জাতকের হুর্ভাগ্য বুঝায় । 

বু্ধাস্্ুণীর সন্নিকটস্থ মঙ্গলের স্থান হইতে একটা রেখ। 

উ্খিত হইয়া রবিরেখা ও ভাগ্াবেখাকে কর্তন করিলে. 

মাতা বা পিতার মৃত্যুর পরে জ।তক ভিক্ষুক সদৃশ 
ছুরব্থাপন্ন হয় । 

কোন রেখ। শুক্রস্থান হইতে উঠিয়া রবিরেখাকে কর্তন 
করিয়। হদয়-রেখা স্পর্শ করিলে, সাংঘাতিক পীড়। হইয়। 
অর্থহানি বুঝায় । 

কোন একটা রেখ শুক্রের স্থান হইতে উঠিয়া, বুধ- 
স্থানাভিমুখী হইয়া-"রেথা স্পর্শ করিলে, জাতকের 

অন্থখকর প্রণয় বুঝা'য়। 

কোন একটা রেখা শুক্রস্থান হইতে উঠিয়া শিরোরেখাকে 

কর্তন করিয়া হৃদয়-রেখ! স্পর্শ করিলে, সাংঘাতিক 

পীড়ার জন্য অর্থনাশ হয়। 

উচ্চাভিলাষী ( শিরোরেখ দীর্ঘ হইলে সফলকাম )। **, 

মাতাপিত৷ হইতে দুর্ভাগ্যস্চক। ১ . 

রবিরেখার শেষাংশ দ্বিখণ্ডিত (€ ছ0180 ) হইলে। 

খল 
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১২ 
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সমপরিমাণে সাহিত্যান্গরাগ শিল্পান্ুরাগ থাকে ; 

কিন্ত এই অনুরাগ কার্ধ)কারী হয় ন|। 

উন্নত আত্মার দৃষ্টি, ইন্দ্রজাল শিক্ষা । 
গীড়ার জন্ত কার্ধ্যহানিস্থচক। 

চিত্র-৯| 

নিজগুণে বিদ্য। ও খ্যাতিলাভ ।' 

স্বাস্থ ও ধননাশ। 

আমুরেখায় প্রথমে বাল্যাবস্থায় দুর্ঘটনা; মধ্যস্থলে 

সাংঘাতিক পীড়া ও উভয় স্থানে মৃত্যু জ্ঞাপক। 

জীবনের শেষে অর্থনাশ। 

বুধসন্নিকটস্থ মঙ্গল-স্থান হইতে কোন একটা রেখ! আমু- 
রেখ। স্পশ করিলে, সাংঘাতিক আঘাত বুঝায় । 

আম্মাভিমান হুচক। 

কল্পনা, কবিত্ব ও গুহ্বিষ্ানুচ ক | 

৭ম, ৮ম ও নবম চিহ্বের শেষে চন্দ্রের, শুক্রের ও শনির 

স্থানে তারক! চিহ্ন থাকিলে, জাতকের বংশগত ক্গিপ্তত 

( পাগলামি ) বুঝায়। 

একটা রেখা শিরোরেখা হইতে উঠিয়। প্রথমাঙ্থুলীর তৃতীয় 
পর্বে তারকা-চিহ্ন (5051) যুক্ত হইলে, সাতিণয় 

সৌভাগ্য বুঝায়। 
জাতক শিশ্পী, সাহিত্যপারদর্শী নাটকলেখক হয়, এবং 

অপরের সাহায্যে মানী ও যশস্বী হইতে পারে; এবং 
শীরীরিক পরিশ্রম বলে উন্নতি লাভ করে। 

রবিরেখায় অর্ধচন্ত্রাকৃতি চিহ্ন থাকিলে, অসীম ধনের 

অপরিতৃপ্ত আকাজ্া বুঝায় । 

বৃদ্ধবয়সে পরধন প্রাপ্তি ও সম্মানলাতন্চক । 

৬৩ 
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চিত্র--১০। 

শিরোরেখা শনির স্থানের নিম্নে ভগ্ন হইলে, মস্তকে 
আঘাত বুঝায়। 

প্রত্যাদেশগ্রাপ্তি ও সফল স্বপ্রস্থচক | 

একটা রেখা শিরোরেখার 'উপরস্থ কোন বিন্দুকে 
(১1১০) শুক্রের স্থান স্থিত কোন তারকাচিহ্বের 

সহিত যেগ করিলে জাতক চিরম্মরণায় প্রণয়-নৈরাশ্য 

ভোগ করে । 

নিজগুণে পাধিব উন্নতি স্থচক। 
সৌভাগ্যস্চক। 

অপরের সাহায্যে উন্নতিস্থচক । 

একটা রেখ! শুক্র স্থান হইতে উঠিয়া ভাগ্যরেখাকে 

কর্তন করিলে, 'প্রণয়সন্বন্ধীয় কষ্ট অথবা স্ত্রীলোক হইত্তে 

কষ্ট বুঝায়। 

নিজের বিদ্যাদ্ধার। সম্মান ও অর্থলাভ পূর্বক । 

মণিবন্ধের রেখাত্রয়ের মধ্যে একটা তারকাচিহ্ের 
সহিত একটি ক্রুশ (019৯৯ ) চিহ্ন থাকিলে, উত্তম 

স্বাস্থ্য বুঝায়। 

চিত্র--১১। 

শনির স্থান হইতে একটা সরল রেখ। রবিরেখাকে 

কর্তন করিলে জাতককে দরিদ্রাবস্থ। হইতে উন্নত হইতে 

দেয় না। 

বুধের স্থান হইতে আগত কোন রেখ। দ্বারা রবিরেখা 
ক্তিত হইলে জাতকের চিত্তচাঞ্চল্য উন্নতি পথে 
বাধ। দেয়। 

স্বাঙ্থযরেখা হইতে একটী শাখ। শিরোরেখার সহিত 

মিলিত হুইয়! একটা ত্রিতুজ চিহ্ন উৎপন্ন করিলে, 

পৃষ্ঠ 
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৫ 
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৫৬ 
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পৃষ্টা 
জাতকের উপাধির আগ্রহ এবং গুহ্বিদ্যায়, 

(0৫001 50151109 ) পারদশিতা থাকে । 

দীর্ঘজীবনজ্ঞাপক। টি) 35৮ 

এই চিহ্ৃ গুহাজজুশ (0199১ 05010 ৭ - 

গুহাবিষ্ঠ। (11950101587) সুচক। সর ৭১ ৮ 

জাতক অব্যবস্থিতচিন্ত ও কলহপ্রিয় হয়। ৫৫০: উরি ১ 

অবিবেচন। প্রযুক্ত আত্মহত্য।-ভলপক | ০৮08০. 

জাতক ক্ষমতাশালী, কৃতকর্ম। ও সুস্থশরীর হয়|... ৪০ 5 

ইদয়ের কোমলত। ও উন্নতি সুচক। ১১ ৩৯ ৮ 

দীর্ঘায়ু ও মেধ। সৃচক । হত  এষ১ উ 

সুস্থত] ও সততা জ্ঞাপক। ৮, ৩৯ ্ 

চিত্র- ৯২। 

একটা রেখ। আয়ুরেখার প্রারস্ত হইতে উঠিয়া, বৃহস্পতির 

স্থানের উপর দিয়! গিয়া শনির স্থানে শেষ হইলে, 
জাতক ধন্মোন্মন্ত হয়) এবং প্রশংসাভাজন হইবার জগ্চ 

ধন্মচচ্চ। করে। 

মঙ্গলের ক্ষেত্র হইতে কোন একটী রেখ। হৃদয়-রেখ। 

কর্তন করিয়। বক্রভাবে রবির স্থানে যাইলে, দাতক 

সম্মান ও প্রণংসা পাইবার জন্ত দু প্রতিজ্ঞ হয়। 

শুক্রের স্থান হইতে কোন একটা রেখ! রবিরেখা কর্তন 

করত বুধের স্থানে যাইলে, রবিরেখাকে যে স্থানে কর্তন 

করে, সেই বয়সে ছুর্ভাগা উপস্থিত হয়। 

প্রত্যাদেশ সুচক। রি ৩৩ 

যতগুলি সরলরেখ। আম়ুরেখ। কর্তন করত করচতুফোণে 
যায়, জাতকের ততগুলি সামান্য রকমের কষ্ট হয়। 

একটা রেখ! শুক্রস্থান হইতে উঠিয়। আমুরেখ। কর্তন 
করত মঙ্গলের ক্ষেত্রস্কিত কোন চতুফোণের মধ্যে 
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শেব হইলে, কোন দুষ্ট লোকের সহিত বিখাহ হইতে 

অব্যাহতি বুঝায় । 

চিজ্র--১৩। 

শুক্রস্থান হইতে একটী সরল রেখ! উঠিয়। শৃঙ্খলাকার 

হৃদয়রেখ। স্পর্শ. করিলে, জাতক ও জাতিক। যথাক্রমে 

স্ত্রী বা পুরুষ হইতে আজীবন কষ্ট পায় । 

একটা রেখা গুক্রস্থান হইতে উঠিম্া রবিরেখাকে কর্তন 
করত মঙ্গলের ক্ষেত্রে শেষ হইলে, শ্রী রেখা রবি- 

রেখাকে যে স্থানে কর্তন করে, মেই বয়সে হুর্ভাগ্য 
উপস্থিত হয়। 

শুক্রস্থানস্থিত তারকাচিহ্ন (5151) হইতে একটী রেখা 
উঠিয়া শনির স্থানে শাখাবিশি্ইট (191155থ ) হইলে 

জাতকেঞ্জ অস্থথকর বুঝায় । 

চিভ্র_১৪ 

একটী যবচিহ্ন (15125114) শুক্রের স্থান হইতে শনির 

স্থান পর্যযস্ত (চিহ্দ-- ১) যাইলে এৰং ভাগ্যরেখার উপর 

আর একটা যবচিহ্ন (1১151) ) থাকিলে, ( চিহৃ__২ ) 

উভয় চিহ্নই একবয়োনিন্দিই্ট স্থান থাকিলে স্ত্রীলোক- 

কর্তৃক প্রলোভন বুঝায় । 

শুক্রের স্থানস্থিত তাকাচিহ্ন হইতে একটী রেখা উত্থিত 

হই্য়। মঙ্গলের ক্ষেত্রের উপর দিয়। বক্রভাবে রবির স্থানে 

যাইলে, এবং তথায় কোন রেখ! কর্তক কন্তিত হইলে, 

জাতকের কোন ঘনিষ্ট আত্মীয়ের মৃত্যু হইতে তাহার 

সম্পত্তির উত্তরাধিকারিত্ব বুঝায় । 

বুধস্থানের পার্খে হপ্তসীমাস্তে কতকগুলি ছোট ছোট রেখ। 

থাকিলে, চিত্তচাঞ্চল্য থাকে, বৃহস্পতি ও চন্দ্রের স্থান 

উচ্চ থাকিলে, উক্ত ফলের নিশ্চয়তা বুঝাক্স । 
শপ 0 2১5৩ শা 



অন্ুক্রমণিক। 

রেখাবিচার। 

হস্তরেখার বিশিষ্টকূপ পর্য্যবেক্ষণ করিলে, দেখ যাঁয় যে, কাহারও দক্ষিণ 

হস্তের রেখা অধিকতর স্পষ্ট, ও বাম হস্তের রেখা অপেক্ষাকৃত অস্পষ্ট, 

কাহারও বা বামহস্তের রেখা পরিস্ফুট ও দক্ষিথ হস্তের রেখা তদপেঙ্গ 

অপরিপ্দুউট (কোন হস্তে রেখাসঘস্ধীয় অপরিস্ুটত! এতাদৃশ অধিক হয় যে, 
না টিপিয়, সেই রেখ দৃষ্টিগোচর হয় না) আবার কাহারও বা দক্ষিণ 

হস্তে যতগুলি রেখা আছে, বাম হস্তের রেখার পরিমাণ তদপেক্ষা অধিক 

বা অন্প। কোন রেখা উভয় হস্তে সমপরিমাণে স্কুল, ও সমভাবে বিস্তৃত 

থ|কিশে, ভাছার ফল সম্পূর্ণ ফলিয়! থাকে; উভয় হস্তের কোন রেখ। 

সমপরিমাণে হক্জ (এমন কিযাহ| টিপিয়। বাহির করিছে হয়) হইলে, তাহার 
ফলও বরেখান্ুযায়ী পুর্ণ ফলিয়। থাকে। কিন্তু দক্ষিণ ও বাম হত্তের রেখাগত 

সথলত্ব ও বিস্তার সব্বন্ধীর তারতম্যান্থসারে ফলেরও বিপর্যয় ঘটিয়৷ থাকে 

যথা-_দক্ষিণ হস্তের রেখ। বাম হস্তাপেক্ষা স্থল ও বিস্তৃত হইলে, পুর্ণফলের 
বৈষমা দৃষ্ট হয়, এরূপ বামহস্তের রেখা! প্রবল ও দক্ষিণ হস্তের রেখ! দুর্বল 

হইলে, তর়িনিষ্ট ফলের অপেক্ষাকৃত হ্রাস হুইয়। থাকে। যদি দক্ষিণ হস্তের 
কোন রেখ! প্রবল থাঁকে, এবং বামহস্তে তাহার অভাব হয়, তবে তাহা 
অদ্ধেকের অধিক ফলপ্রদ ; কিন্তু বামহস্তে রেখা সুস্পষ্ট থ।কিলে এবং দক্ষি 

হস্তে তাহার অভাব হইলে, তাহ! অর্ধেকের অপেক্ষ। কম ফল প্রদান করে। 
এন সামুদ্রিকশান্ত্রে দর্ষিণ হস্তকে "মুখ্যক্রিয়” ( £১০0%০ ) হস্ত ও বাম হস্তকে 

পগোণক্রিয়, (985515০) হস্ত বলিয়া অভিহিত করা! যায়। 

উচ্চতাবিচার। 

করতলে গ্রহগণের যে স্থান আছে, হস্তবিশেষে সেই মকল স্থানের উচ্চত। 

অত্যুচ্চতা ও নিম্নত| দেখিতে পাওয়। যায়; এই উচ্চতা ও নিম্নতা অনুসারে 
গ্রহগণের বলাবল ও ফলাফল বিচার করিতে হয়। (১) করতলে গ্রহদিগের 
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স্থান মঙ্গলের ক্ষেত্র (চিত্র ১1৪) হুইতে সামান্ত উচ্চ হইলে, সেই স্থান উচ্চ; 

(২) অপেক্ষা অধিকপরিম।ণে উচ্চ হইলে, তাহ! অত্যুচ্চ; ও (৩) 

থাতবৎ (গর্তের মত) প্রতীয়মান হইলে তাহা অনুচ্চ ঝ| নিম্ন বলিয়। অভিহিত 

হয়। করতলে সকল গ্রহের স্থান উচ্চ হইলে, হস্ত বিস্তার কালীন গ্রহ- 
স্থানগুলি মঙ্গলের ক্ষেত্র হইতে উচ্চ, কিন্ত একত্র সমতল সদৃশ প্রতীয়মান 
হয়। সাধারণতঃ কোন গ্রহগ্কান উচ্চ হইলে, সেই গ্রহনি্দিষ্ট ফল প্রিমিতরূপে 
ফলেং অত্যুক্চ হইলে গ্রহনি্দিষ্ট ফলের অনিষ্টকর আতিশয্য ও অগ্ুচ্ 
হইলে উহার অভাব হয়। বক্ষ্যমান্ উদাহরণে উহার উপলব্ধি হইবে। 
যথা__মঙ্গলের ক্ষেত্র উচ্চ হইলে, জাতক সাহসী, শান্ত, একগুয়ে, দৃঢ়তক্ 
হয়, বিপৎকালে ধীরতা৷ দৃঢ়প্রতিজ্ঞ রক্ষা করে; অত্যুচ্চ হইলে, জাতক 

জাকজমক করিতে ভালবাসে, হহঙ্কারী, হঠাতকার্ধ্যকারী হিংস্ক হনন- 

পর হয় ও তাহার সরণভাবের অভাব ঘটে; এবং নিয় হইলে ভীঞ্চ ও 

বালম্বভাবসম্পন্ন হয়। মঙ্গল বেরূপ আমাদিগের স্বভাবের উপর আধিপত্য 

করে, সেইরূপ স্থাবর সম্পন্তির উপরও উহার আধিপত্য আছে)-+উহার 

স্থানের কোমপত| কঠিনতা আমাদের স্থাবর সম্পত্তির হ্রাস বৃদ্ধির সুচনা 

করে। যথ।-উভয় হস্তে মঙ্গলের প্রথমন্থান (চিত্র ১1১৪) কঠিন ও উচ্চ 

হইলে স্থাবর সম্পত্তির অধিকারিত্ব, একহস্তে কঠিন ও অপর হস্তে কোমল 
হইলে, স্থাবর সম্পত্তির উপর খণভার ও উভয় হস্তে কোমল হইলে, উহার 

নাশ ব! শুন্যত। বুঝায় । মঙ্গলের উভয় স্থানের কোন স্থানে কাল বিন্দু থাকিলে, 
তাহাতে স্থাবর সম্পন্তির নাশ স্থচনা করে| ভূম্যাদি ক্রম করিবার উদ্মোগ সময়ে 

মঙ্গলের প্রথমস্থান মপেক্ষাকৃত কঠিন অনুভব হয়| * এইরূপ হন্তান্ত গ্রহের ও 

ফলাফল গ্রহগণের সংস্থানাদি হইতে উপলব্ধি হয়। 
শপ | শী 

* স্থ(বর সম্পত্তিসন্বদ্ধ'য় চিই সংস্থ।ন।দির উপ্দেশ কোন সামুদ্রিক গ্রন্থে পাইতে পারি 

নাই; ইহ! কোন উন্নত মহাত্ব।র মুখ হইতে অধিগত। 

৯৩৯ 



স্নাম্যুত্হিক শ্পিজ্কা। 

প্রথম অধ্যায়। 

সামুদ্রিক লক্ষণ। 

শিল্প। প্রো! সামুদ্রিক শাস্ত্র কি, তাহার বিষয় কিঞ্চিৎ জানিতে ইচ্ছা 
করি। এক্ষণে ততসন্বন্ধীর উপদেশ পাইলে কতার্থ হইব । 

১। গুরু। যে শাস্ত্র, শরীর-চিহ্ন অবলম্বন করিয়া মনুয্ের ভূত, ভবিঘ্বৎ 

ও বর্তমান ঘটনাবলী ও তাহাদের শুভাশুভ ফলসমূছ জানাইয়| দের, তাহাকে 
সামুদ্রিক শাস্ত্র কছে। এই শাস্ত্রে মচুয়ের করতল, অঙ্কুলী, অঙ্গুলীপর্ধ ও 

শরীরম্থ অপরাপর চিক্ু "সমুদয় দ্বারা! মনুস্তের ব্রিকালের যাবতীয় শুভাশুভ ঘটনা 
বলী, অর্থাৎ-_মন্ুষ্তের পরমাযুঃ, প্ররুতি, বিষয়জ্ঞান, বিদ্যান্থশীলল, অর্থাগম, 

গুরুজন ও আত্মীয়বর্গের সহ্তি ব্যবহার প্রভৃতি জীবমধটিত ব্যাপার তন্ন ত 

করিয়া দেখাইয়! দেয়। 
একটা দৃষ্টান্ত সরা তোমাকে দেখাইতেছি। অঙ্গুলীর গঠন ও আকার 

হইতে মন্ুয্বমাজ্রেরই স্বভাব-চরিত্রাদি জানা যাঁয়। যথা, যে ব্যঞ্চির অঙ্গুলী- 
গুলি স্কুল ও করতল অপেক্ষা ক্ষুদ্র (লম্বা নয়), সে ব্যক্তি স্বার্থপর ও নিষ্ঠুর, 

দৃঢ়বিশ্বাসী, চঞ্চল ও উগ্রন্থভা বযুক্ত, স্বপ্ন বুদ্ধিসম্পন্ন, প্রত্যুৎপন্নমতি এবং বিলালী 
(উত্তম আহার, বিহার ও পরিচ্ছদের জন্ ব্যন্ত ) হয়। আবার যাহার অঙ্গুলী 
করতল অপেক্ষা দীর্ঘ, তাহাকে হুস্মবিষর় অনুনীলনে তৎপর, শিল্পকর্ণ ও 

চিত্রাঙ্কন করিতে সক্ষম এবং ঘটনাবলী সময় ও নাম স্মরণ রাখিতে সবিশেষ পু 
দেখা যায়। ইহাতেই দেখ, অন্গপ্রত্যঙ্গের সামান্ঠ গ্রভেদে স্কুল ফলের কত ইত্বর 
বিশেষ কয়। 



২ সামুদ্রিক শিক্ষ!। [স্চ্যগ্র চৌক মঙ্গুলী 

শিল্প । গুরুদেব! এক্ষণে হস্তাঙগুলী দ্বারা ব্যক্তিগত শুনাশুভ ঘটনাবলী 

যাহাতে জানিতে পারা যায়, -ততসন্বন্ধীয় কথঞ্চিং উপদেশ প্রার্থনীয়। হস্তান্ুলী 

সাধারণতঃ কয়ভাগে বিভক্ত ও তাহ! কিরূপ? 

২। গুরু। সাধারণতঃ হস্ত।ছুলী সাত ভাগে বিভক্ত ; তন্মধ্যে তিনটা 
প্রধান-হুচাগ্র (9০17056 ), চতুক্ষোণ অর্থাং চৌক (590৪৩), স্থুলাগ্র 
(১0968120 ), এবং 'মপর চাঁরিটা--জগরিপুষট (1516176105195 শুগ্াকার 

(০০11০), বিচারম্ছচক ( 73195017109), এবং মিশ্র (1150) | [ চিত্র ৩] 

শিল্প । তিন প্রকার প্রধান হস্তান্ুলীর মধ্যে সচ্য গ্র ( 2০7৫5৫) অঙ্ুলী 
বিশিষ্ট হন্তের লক্ষণ কিরূপ? 

৩। গুরু । হস্ততগ নাতিদীর্ঘ নাঁতিক্ষুদ্র, অর্থাৎ মাঝারি ও অন্কুলী সকল 

সরল, বুদ্ধাঙ্ুলী ক্ষুদ্র ও দেখিতে স্বন্দর এবং অস্গুলীর প্রথম পর্ব ( নখসংযুক পর্বা 

বা! পাব) ক্রমশঃ সুক্ষ ও সরু। [চিত্র ৩ও।ক] 

শিষ্য । এপ হস্তবিশিই লোকের স্বভাঁব কি গ্রকাঁর? 
৪। গুরু । যাহার হস্ত সুচ্যগ্র-মসুলীবিশিষ্টঃ সেই জাতক সৌন্র্্যপ্রিয়। 

সুমদর্শী ও দিব্যজ্ঞানবিশিষ্ট হয়; আরও স্বাভাবিক উপস্থিত জ্ঞ|নসম্পন্ন হয়; 
আবার এত কল্পনাপ্রিয় হয় যে, অধিকাংশ পার্থিব বিষয় কল্পনা-শক্তি দ্বারা 

বুঝিতে চেষ্টা করে ও গভীর কল্পনায় এত মগ্ন হইয়া ঘাঁয় যে, পরিশেষে প্রকৃত 

বিষয়ের ধারণাও করিতে পারে না, এবং সময়ে সময়ে তাহার ভবিস্তৎ বিষয় 

বলিবারও শক্তি হইয়া থাকে । 

শিদ্য। এরূপ লক্ষণসম্পন্ন জাতকের জ্ঞান ও কাধ্য-প্রণালী কিরূপ? 
«| গুরু। যেমকল বিষয়ের কল্পনা-শক্তির আবশ্যকতা নাই, যাহাঁতে 

ধর্ম ও প্রণয়ের সম্পক নাই, এবং অকিঞ্চিংকর বিষয়, অর্থাং যাহাতে মন আক 

না হর,-এই সকল বিষয় তাহার পক্ষে কিছুই নয় বলিয়া প্রতীয়মান হয়। 

তাহার হৃদয় অতান্ত সরস হয় এবং সে রসপূর্ণ সঙ্গীত রচনা করিতে পারে। 
তাহার হদর ধন্মভাবে ও করুণরসে পূর্ণ থাকে। 

শিল্ভ। চতুক্ষোণ অর্থাৎ চৌক (500915) অঙ্গুলীবিশিষ্ট হস্তের লক্ষণ 

কি? . 
৬। গুরু । এইরূপ হস্তের বৃদ্ধাঙ্থুলী বড় এবং তাহার মূলদেশ অর্থাৎ তৃতীয়- 

পর্ধব অপেক্ষাকৃত উচ্চ বা মাংসল হয়। হম্ততপ মাঝারি, গভীর ও কঠিন হয়) এবং 



স্থুলাগ্র অঙ্কুলী ] সামুদ্রিক লক্ষণ । ঙ 

অন্ুলীর প্রথম পর্ব অথাৎ নখসংযুক্ত পর্ব চত্ুফোণের ম্যায় দেখায় বলিয়া! 

ইহাঁকে চতুষ্কোণ বা “চৌক” কহা যাঁয়। [ চিত্র ৩।খ] 

শিষ্য । এরূপ হস্তবিশিষ্ট লোকের স্বভাঁব কিরূপ? 
৭। গুরু; যাহার হস্ত চতুক্ষোণ-নঙ্গুলীবিশিষ্ট, সে ব্যক্তি শান্ত-গুণাবলম্ী 

ুঙ্ষবুদ্ধিবিশিষ্ট, কাঁরণান্ুন্ধায়ী বিগ্ান্রাগী ও সভ্যেতাপ্রিয় হয়। আর যদ্দি 
'ঙ্কুলীর প্রথম পর্ধ্ব অর্থাৎ নখমংযুক্ত পর্বব সম্পূর্ণ বা অধিক পরিমাণে চতুষ্কোণ 

( চৌক ) দেখায়, তাহা হইলে জাতক নীচ প্রবৃত্তিবিশিষ্ট হয় । 
শিপ্ভ । এপ ব্যক্তির কাধ্য-প্রণাঁলী ৪ জ্ঞান কিরূপ? 

৮। গুরু । চতুষ্ষোণ অন্গুলীবিশি্ট জাতক রাঁজনীতিবিষয়ে পারদর্শী 

হয় ও সকল কর্্মই কর্তব্যা্রোধে করিয়। থাকে ; দর্শন-শান্াদি শীঘ্র 

আয়ন্ত করিতে পারে; একবারে অনেক কার্যে ব্যাপৃত থাকে এবং তজ্জন্ত 

'মাত্মাভিমাঁনও করিয় থাকে; যে সকল ক্রিয়ায় নিপুণতা আবশ্যক, যথা, 

শিকাঁর করা বিলিয়ার্ড (13111171 ),দ্যুতক্রীড়াদি এবং ভন্তান্ত কাঁধ্য ' যাহাতে 

হুঙ্ম লক্ষ্যের প্রয়োজন. সেই সকলে সবিশেষ নিপুণতাঁর পরিচয় দিয়া থাকে 
পক্ষী পুধিতেও ভালবাসে । 

শিশ্ত । স্থুলাগ্র (808001515 ) অন্গুলীবিশিষ্ট হন্তের লক্ষণ কি? 

৯। গুরু। অন্গুলীর নখসংঘুক্ত পর্ন বা প্রথম পর্বা মূল অপেক্ষা ভুল, 

প্রশস্ত ও চ্যাপট! এবং বৃদ্ধাঙ্থুলী ছে।ট হয়। | চিত্র ৩। গ] 

শিশ্ত । প্ররূপ হস্তবিশিষ্ট লোকের স্বভাব কিরূপ হয়। 

১০] গুরু । ঘাগার হস্তের অনুলী সলাগ্ ও চ্যাপটা (55001505) 

সেই জাতক কাঁ্যতৎপর হয়; কিন্ধ এইরূপ অঙ্গুলীসংলগ্ন করতল যদি কঠিন 

হয়, তবে তাঁহার কার্্যতৎপরতা। অধিক পরিমাণে দেখা যায়; আবার করতল 

কোমল হইলে শারীরিক কার্য অপেক্ষা মানসিক কার্যে তাঙাকে অধিক দক্ষ 
দেখা যায়। আরও সে ব্যক্তি পরিশ্রমী, ধৈর্যযাবলম্বী, দৃঢ়প্রতিজ্ঞ (এমন কি. এক 
গুয়ে), স্বাধীনতাপ্রিয় ও আমোদপ্রিয় হয়; এবং করতল কঠিন হইলে, কোঁন 
একটি বিষয়ের সংস্কার হৃদয়ে বদ্ধমূল করিয়া রাঁখে। 

শিগ্ভ। ্ররূপ লক্গণবিশিষ্ট লোকের জ্ঞান ৪ কার্ধ্য-প্রণাঁলী কিরূপ? 
১১। গুরু বে সকল কার্যে দৈহিক উন্নতি হয়, (ব্যায়াম, অশ্বারোহণ 

ইত্যাদি) এরূপ লক্গণীক্রান্ত জাঁতক তাঁহ! করিতে ভালবাঁসে, ও সাধারণ তঙ্- 



8 সামুদ্রিক শিক্ষা । [ অপরিপুষ্ট, শুণডাকার ঙ্ুী। 
উজ 

প্রণালীর অন্ুরক্ত ও বাণিজ্যপ্রিয় হয়, কল কারখানার কার্যে নিপুণতা দেখায়, 
কুকুর ও ঘোটক ইত্যাদি পুধিতে অত্যন্থ উৎসুক হয়। 

শিল্ত। এক্ষণে প্রধান তিন প্রকার অস্কুলীর বিষয় শুশিলাম। অপর 

চারি প্রকারের মধ্যে অরিপুষ্ট (0160:6-3015 ) অন্ুলীবিশি্ হন্তের 
লক্ষণ কি? ও 

১২। গুরু । অপরিপুষ্ট অঙ্কুলীবিশিই হন্তের তলদেশ অঙ্কুলী অপেক্ষা 

বড়; অঙ্গুলীগুলি ছোট, মোটা! ও শক্ত; নথ ছোট; করতলে ভাগ্য-রেখা 
( 8016017৩ 1105) প্রায়ই থাকে না, ব৷ অম্পষ্টভবে থাকে; আর বুদ্ধাঙ্ুলী 

ছোট ও বক্র হয়। [চিত্র ৩।ঘ] 

শিল্প । এ্ররপ হস্তস্ুলীবিশিষ্ট লোকের স্বভাব কিরূপ হয়? 
১৩। গুরু | উক্তরূপ হস্তাঙ্কুলীবিশিষ্ট জাতক সমাজবন্ধনে খাকিতে 

তাঁলবানে; অবিবেচক 'ল্লবুদ্ধি ও অত্যন্ত একগু য়ে হয়, এবং প্রায়ই ধাঁরণা- 

শক্তিহ্বীন হইয়! থাকে । 

শিল্প । রর়প লোকের জান ও কার্যয-গ্রণালী কিরূপ হইয়া থাকে? 
১৪। গুরু । উক্তরূপ লক্ষণাক্রান্ত জাতক শারীরিক পরিশ্রম দ্বারা অর্থো- 

পার্জন করে ; ভীহার বিষ্তাভ্যাস এককালেই হয় না, বা অতি অল্প পরিমাণ 

হুইগ্না থাকে ) এবং ফেরিওয়ালা, কসাই, ঘোড়ার সহিস ইত্যাদির স্টায় নীচকন্ধে 
যত হয়; আর শারীরিক ও মানসিক কষ্টে জীবন অতিবাহিত করে। 

শিশ্ত। গুগ্তাকার (০০71০) অঙ্গুলীবিশিষ্ট হস্তের লক্ষণ কিন্ূপ? 
১৫। গুরু । শুগ্ডাকার অঙ্গুলীবিশিষ্ট হস্ত প্রায়ই নুচ্যগ্র অঙ্কুলীবিশিষ্ট 

হত্ডেয স্যার হয় কেবল ইহার অঙ্গুলীর মূলদেশ অর্থাৎ গোড়া, স্থল ও প্রশস্ত এবং 
অগ্রভাগ ক্রমশ: সুন্দর বা সরু হইয়া শুণ্ডাকাঁর ধারণ করে। (সুচ্যগ্র-জন্ুলীর 
কেবল নখ সংযুক্ত পর্ব ক্রমশঃ সর হয়, কিন্তু শুগ্ডাকার অঙ্গুলী সুলদেশ হইতে 

অগ্রভাগ পর্ধ্যস্ত ক্রমশঃ সর হইরা যায় )। শুগ্ডাঁকার অঙ্গুলীবিশিঃ হত্তের তল- 
দেশেক গ্রহ-স্থান সকল গ্রারই উচ্চ হয়। [চিত্র ৩। চ] 

শিল্প । এরূপ অস্কুলীবিশিষ্ট জাতকের স্বভাব কিরপ? . 

১৬। গুরু । উক্তরূপ লক্ষণবিশিষ্ট জাতক, ুচ্য গ্র-হস্তাঙ্কলীবিশি্ জাতকের 

সায় বখে্&ট সদ্গুণসম্পন্ন হয়) কিন্ত ইন্দ্রিরন্খ ভালবাসে, এবং আমোদপ্রিয়, 

আত্মস্ক্থী ও যশঃগ্রার্থী হয়? অর্ধ অপেক্ষা আমোদ; আমোদ অপেক্ষা সোন্দ্য্য 
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অধিক পরিমাণে ভালবাসে; অন্ত লোকের মতামত গ্রাহ্থ করে না? প্রায়ই 

অলস হয় এবং নির্জানে থাকিতে ভালবাসে । 

শিল্ত । প্ররপ হস্তবিশি্ট জাতকের জ্ঞান ও কার্ধ্য-প্রণালী কিরূপ ? 
১৭। গুরু। শুগাঁকাঁর আশ্ুলীবিশিষ্ট জাতক রমণপ্রিয় এবং সামান্ত 

মানসিক ও আধ্যাত্মিক শক্তি ধারণে সমর্থ হয়; অধিক বাক্যব্যর় করে ; আর 

কার্যত: অধাবসারী স্বাধীনতাপ্রিয়,, ভীত, নমর ও বৃথাগব্বিত এবং কখন কথন 
অধিক আশাপুর্ণ বা আশাশৃন্ত হয়) কাহারও আজ্ঞা বংন করিতে কিংবা 

কাহাকেও আজ্ঞা করিতে ইচ্ছা করে নাঃ সাংসারিক স্থখ অকিঞ্চিংকর 

বলিয়া বোধ করে। 

শিল্প । বিচারশ্ছচক ( চ1)1195001)1081 ) অন্ুলীযুক্ত হতন্যের লক্ষণ 

কি? 

১৮। গুরু। করতল বড় ও পুষ্ট) অঙ্কুলীর গ্রন্থি অর্থাৎ গাঁইট সকল 
পরিপুষ্ট; অস্কুলী ক্রমশ: শুগাঁকাঁর হইয়া অগ্রভাগ চতুষ্ষোণ বা চৌক 

(59516) ও লম্বা হয়। বৃদ্ধাঙ্থুলী বড় এবং ইহার প্রথম ও দ্বিতীয় পর্ব দীর্ঘ 
ও বিদ্ৃত হয়। 

শিল্প । এরূপ হস্তবিশি্ জাতকের স্বভাব কিরূপ? 

১৯। গুরু । উক্ত লঙক্ষণযুক্ত জাতক সত্যাঙ্গসন্ধার়ী ও বিবেকী এবং 
'অধ্যাত্ম-শাস্ত্রবিৎ হয়। 

শিল্ভ । এরূপ হস্তমুক্ত লোকের জ্ঞ/ন ও কাধ্য-প্রণালী কিরূপ? 
২০। গুরু । এরূপ লক্গণাক্রান্ত জাতক নুক্সতত ও কারণ বিচার না 

করিয়া কোন কার্যে প্রবৃত্ত হয় না, এবং সকল বিষয় সত্যান্গসন্ধান দ্বারা স্থির 

করিয়া, পরে নিজের ইচ্ছামত কার্য করে; নীতিশাস্ত্র দর্শনশান্ত্র ও পরীক্ষণীয় 
শান্্রসকল অধ্যয়নে নিযুক্ত থাকে ; এবং ম্যায় 'অন্তায় বিচার করিয়া কাধ্য 

করে; ও আধ্যাত্মিক তত্ব লইয়া জীবন অতিবাহিত করে। 

শিল্ভ। মিশ্র (111550 ) অঙ্গুলী বিশিষ্ট হস্তের লক্ষণ কি? 

২১। গুরু। এইরূপ হন্তের অঙ্গুলীর অগ্রভাগ নান! প্রকার। পূর্বোক্ত ছয় 
প্রকার অগ্রভাগবিশি্ অঙ্কুলী ছুই হন্ডে দেখিতে পাওয়া যার়। একটী হন্তেকর 
অঙ্কুলীর অগ্রভাগ হয় ত চৌক এবং স্থুলাগ্র, কিন্তু অপরটী চৌক এবং শুণ্ডাকার, 
মময়ে সময়ে দশটা অঙ্গুলীর মধ্যে এক প্রকার অগ্রভাগবিশিষ্ট ছুইটী অস্কুলী 
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দেখা যাঁর না। োঁনটী হুচ্যগ্র, কোনটী চতুষ্ষোণ, কোনটা স্থুলাগ্র ইত্যাদি 
দেখিতে পাওয়া যাঁয়। 

শিল্প । প্ররূপ অস্গুলীবিশিষ্ট লোক -কিরূপ স্বভাবের হয়? 
২২। গুরু । কথিতরূপ লক্ষণাক্রান্ত জাতক সর্ধবকন্ঘে রত হয়, অনেক 

বিষয়ের অনুসন্ধান বাখে এবং অনেক কাধ্যে দক্ষতা প্রকাশ করে। ইহাঁরা 

যে কোন কর্মে উপস্থিত হউক না কেন আপনাদ্দিগকে তাহাঁতে সহজেই 

নিষুক্ত করিতে পারে। | 

শিল্প। এরূপ হস্তবিশিষ্ট লৌকের জ্ঞান ও কাঁধ্য প্রণালী কিরূপ? 
২৩। গুরু । উক্তরূপ লক্ষণাক্রান্ত জাতক সর্ববিষয়ে সামঞ্জস্ত রাখিতে 

পারে; রাজকার্যে ও ব্যবসায়ে পটু হয়ঃ ক্কৃষিকাধ্য, শিল্পকর্ম, ধর্ম্মবিষয় 

এবং আরও অনেক বিষয়ের একত্র সামঞ্জস্য করিতে চেঈ! করে ; ফলে, সকল 

কার্য্যই জানে, কিন্তু কোন্টাতে অভিজ্ঞতা লাঁভ করিতে পাঁরে না; যগ্যপি 

ইচ্ছাশক্তি ও ধৈর্যগুণ বিশিষ্ট-পরিমাঁণে থাঁকে, তাহা হইলে কোন এক বিষয়ে 

নিধুক্ত থাকিলে, যথেষ্ট উন্নতি সাধন করিয়া সেই বিষয়ে বিখ্যাত 
ও অগ্ধিতীয় হইতে পারে। সদসদ্িচার না করিয়াওঃ যথানিধি কাধ্য 

করিতে পারে । দেবোপাসক হইয়াঁও ধার্মিক হয় না) সাহস সত্বে বিবাদ 
ভালবাসে না; এবং অর্থোৎপন্ন সুখ্যাতি ভিন্ন সমন্তই অকিঞ্চিৎকর বলিয়া 

মনে করে। 
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দ্বিতীয় অধ্যায়। 

অঙ্গুলী-নংস্থান। 

? -শিষ্য। অন্গুলীর বিষয় শুনিলাম, এক্ষণে অঙ্ুলীর পর্ব সকল যে ছোট 

বড় দেখিতে পাঁওয়। যায়, ইহার অর্থকি? 

২৪। গুরু। বৎস! ইহার অর্থ একে একে বলিতেছি, মনোযোগপূর্ববক 
অবণ কর। 

তর্জনীর বা প্রধমাঙ্গুলীর প্রথম পর্দা € যে পর্ট্বে নখ সংযুক্ত থাকে ) মেষ 

রাশির বলিয়া নির্দিট হয়; এ অন্গুলীর দ্বিতীয় পর্ব বৃষ রাশির এবং তৃতীয় পর্ব 
মিথুন রাশির স্থান; এরূপ 'অন!মিকার ব| তৃতীয়াঙ্কুলীর প্রথম পর্বব কর্কটের 

দ্বিতীয় পর্বব সিংহের এবং তৃতীয় পর্বি কন্তার; কনিষ্ঠঠর বা চত্রর্থ।ঙুলীর প্রথম 

পর্ধ তুলার, দ্বিতীয় পর্ব বৃশ্চি:কর এবং তৃতীয় পর্ব ধনুর; এবং মধ্যমার বা 

দ্বিতীয়াঙ্গুলীর প্রথম পর্ব মকরের, দ্বিতীর কুস্তের এবং তৃতীয় পর্ব মীনের; 
এইরূপে চারিটা 'ঙ্গুলীর বারটা পর্বের বাঁরটী রাশির স্থান নিরূপিত আছে। এই 

সকল 'অবলম্বন করিয়া জাতকের জন্মলগ্র স্থির করা যায় । এতস্ডিন্ন জাতক কোন্ 
লগ্নে জন্ম গ্রচণ করিয়।ছে, উহা স্থির করিতে হইলে, দেহের অগ্ঠান্ত স্থানগত চিহ্ন ও: 
'মগ প্রত্যঙ্গের আকারের দথ্থপ্ধে বিচার করাও মাবশ্টাক।* [চিত্র১] 

তর্জনী ব! প্রথমাঙ্গুলী, মধ্যমা ক অনামিকা বা তৃতীয়াঙ্থুলী, কনিষ্ঠ বা 
্থাুলী এবং বৃষ্ধান্ুলীকে ক্রমাদ্বয়ে বৃহস্পতির, শনির রবির বুধের ও 

গুক্রের মঙ্গুলী বলে। [চিত্র ১(১--৫)] 

য্দি তর্জনী মধ্যমার সমান দীর্ঘ হয়, তাহা হইলে, জাতক গর্বিত ও 

বিলাসী হয় এবং আপনাকে অতান্ত বুদ্ধিমান জ্ঞান করে। আর যর্দি কোন সভা- 
স্থলে মাস্রীয় স্বজন নিঙ্গাপেক্ষা হীনবেশে উপস্থিত থাকে, তাহা হইলে তাহাকে 

2. মেষ লগ্রের প্রধম অংশে জন্ম হইলে একটী ছোটি তিল-চিহ্ন কপালের উপর মন্তকের 
চুল যেখানে আরম্ত হইয়াছে, ঠিক তাহ।র নীচে থ।কে। দ্বিশীয়াংশে জন্ম হইলে, কপালে 
হিল-চিহ্ন থাকে; কিন্তু এই চিন কপালের যে কোন স্থানে থাকিতে পারে, €কবল চুলের 



৮ সামুদ্রিক শিক্ষা [ পর্ব বিগ । 
পপ পপ সপ পা শপ পাপ পপ. ০৮৮৮ ০, আত | পিপি তত ৩ উপ ও ০১০০ খর, পপর. সস 

নিজের সম্পর্কার লোক বলিয়া পরিচয় দিতে চাঁছে না, কিংবা অতান্ত কুণ্টিত 
হয়। কিন্তু তর্জনী মধ্যমাপেক্ষা ছোট বা স্বাভাবিক গঠনের হইলে জাতক 
কর্মঠ ও উগ্রন্বভাঁবসম্পন্ন হয় । 

তর্জজনীর প্রপম পর্ব অপর ছুই পর্ব অপেক্ষা দীর্ঘ হইলে, জাতক ধর্ম 

সঙ্বস্থীয় বাগাড়ম্থবরে রত থাকে এব' দীর্ঘ ও স্চা গ্র (0০117/60 ) হইলে, প্রকৃত 

ধার্টিক হয় এবং প্রত্যাদেশ প্রাপ্ত হইয়া থাকে। দ্বিতীয় পর্ব সর্বাপেক্ষা 

দীর্ঘ হইলে, উচ্চাভিলাষী হয়; এবং তৃতীয় পর্ব অন্ত দুইটা পর্ব অপেক্ষা 
দীর্ঘ হইলে, জাতক অহঙ্কারী হয় এবং নিজের আধিপত্যবিস্তারে চেষ্টা করে। 

যদ্দি তর্জনী মধ্যমান্লীর প্রথম পর্রের মধাদেশ পধ্যস্ত লঙ্কা অর্থাৎ সাধারণ 

গঠনের হয় ও নিগ্রন্থি অর্থাৎ গাঁইটশুন্ত এবং বৃহস্পতির স্থান (যাহার 

বিশিষ্ট বিবরণ পরে বলা যাইবে ) উচ্চ হয়, তাহা হইলে, জাতক ধর্মসশ্বন্থীয় 
ভাগ ( বুজরূকী ) দেখাইতে ভালবাসে । তর্জনীর প্রথম পর্ব চত্ুক্ষোণ অর্থাৎ 

চৌক ( 58%15 ) হইলে, জাতক অভাব ঝ ঈশ্বরের সৃষ্টি হইতে সত্য অন্ু- 

সন্ধান করিতে সক্ষম হয়, এবং বন, উপবন ও পর্বতাঁদির চিত্র 'মঙ্কিত করিতে 

নীতে থাকে না; এবং তৃতীয়ংশে জন্ম হইলে মুখের ছিদ্রের নীচে অধরের উপর ব। দাড়িতে 

তিগ-চিন্ত থাকে | এই অংশগুলিকে দ্রেক্কান বলে। এই লগ্নে জন্ম হইলে, শরীর কৃশ 

কিন্ত দৃঢ়, আকার মাঝারি (লনম্বাও নয় বেঁটেও নয়) মুখ ও ঘাড় লম্বা, জন্বয় লোমশ 

অর্থ।ৎ অধিক লোমবিশিষ্ট, বর্ণ হ্বাামল, চুল কাল এবং প্রকৃতি উগ্র হয়। প্রথম অংশে 

ও পে অংশে জন্ম হইলে, অতি অল্প প্রভেদ হয়, অর্থাৎ প্রথমাংশে জাতক সবল এবং 

স্বিতীয়াংশে ছুর্ধযল হয়। 

বৃষ লগ্নের প্রথমাংশে জন্ম হইলে, কণ্ঠদেশে বা শ্রীবার সম্মুখ অংশে তিল-চিহ থাফে, 

কিন্ত এই চিহ্ন যদি ঈষৎ রক্তবর্ণ হয়, তাহা হইলে অশুভহ্চক হয়; দ্বিতীয়াংশে জন্সিলে 

ন্িল-চিহ প্রীবার পার্থদেশে থাকে এবং ভূততীয়াংশে পশ্চাদ্দেশে অর্থাৎ ঘাড়ে থাকে , এই 

ঘাড়ের তিল অতান্ত উচ্চ (আচিলের মত) হয়। এই লগ্রস্থ জাতকের শরীর মধাকার, 

কৃষ্ণবর্ণ, বলিষ্ঠ, ললাট বিস্তৃত, মুখ পুষ্ট ব। ভরম্ত, চক্ষু বৃহৎ, ওষ্ঠ স্থল নাসিক! প্রশস্ত, কেশ 

দুপ্ষিত এবং প্রকৃতি অত্যন্ত কষ্টসহিধু হয় ; সে সর্বদ। অজ্রি্মাণ থাকে, কিন্ত রাগ হইলে 

চগডাজবৎ বাবহার করে। 

মিথুন লগ্নের প্রথমীংশে জন্ম হইলে একটা তিল-চিহ্ন স্বন্ধের সন্নিকটে দক্ষিণ হস্তে 

উপরিভাগে থাকে ; দ্বিতীয়াংশে এই চিহৃটী বাম হন্তের এপ স্থানে .থাকে ; এক-তৃতীয়াংশে 

এই চিহ্ছটী কম্ছুয়ের নীচে প্রায়ই দেখিতে পাওয়া যায়। এই লগ্নের জাতক সবল ও 



ভালবাসে । তর্জনীর প্রথম পর্ব গ্ুলাগ্র (১18101816) হইলে, জাতক ভাপ. 

প্রিয় ( বুজরূগ ) হয়। 

মধ্যমার প্রথম পর্ব সুচ্যগ্র (2০1050) হইলে, জাতক কোপন ( খিটখিটে ) 
ও উগ্রস্বভাববিশিষ্ট, চতুফোণ অর্থাৎ চৌক (59816) হইলে, গম্ভীর এবং 

স্ূলাগ্র :9128101716) হুইলে চিন্তাশীল হয়। মধ্যম বক্র হইলে জাতক 

হত্যাকারী হয়। ইহার প্রথম পর্ব অপর ছুইটী অপেক্ষা দীর্ঘ হইলে জাতক 
সর্বদা মৃত্টুকামন! করে। দ্বিতীয় পর্ব দীর্ঘ হইলে, কৃষিকর্্বে ও যন্তরস্বন্ধীয় 
ক।ধ্যে সক্ষম হয় ) উদ্ভিদববিষ্ঞাণীলনে নৈপুণ্য ও উদ্ভিজ্জ ওষধের প্রয়োগে সাফল্য 

দেখাইতে সমর্থ হয়| ইহার দ্বিতীয় গ্রস্ঠি মোট। হইলে, জাতক গণিতবিষ্ানুশীলন 

ও বিশুদ্ধ শাাধ্যয়ন করে । তৃতীয় পর্ব দীর্ঘ হইলে, জাতক লঈর্যাবিশিষ্ট হয়। 

মধ্যম। 'অনুচ্চ গ্রন্থিবিশিষ্ট ( গেঁটে ) হইলে, জাতক গুহাশান্, যোগশান্স, জ্যোতিষ, 

ইন্দজালশাস্ত্র ইত্যাদির শিক্ষা করে। 

'অনামিক| তর্জনীর সমান দীর্ঘ হইলে, জাতক শিক্পবিগ্ভার় পারদর্শী 

৪ পনশাণী হয়; মধ্যমার সমান হইলে, দৃযতরত অর্থাৎ জুয়ারি হয়; উহ 
অপেক্ষা দীর্ঘ হইলে, শিল্পবিছ্াসম্বন্ধে স্বাভাবিক জ্ঞানবিশিষ্ট হয়, অথাৎ 

বিন! উপদেশে শিল্পবিগ্ভার অন্বশীলন করিতে পারে; কিন্তু এই জ্ঞান সময়ে 

দর্থ।কারবিশিষ্ট উদ্দবল হ্া!ম বা পিজলবর্ণ যুক্ত হয়; ইহ।র দৃষ্টি চঞ্চল হয়, এবং ইহাকে কর্পাঠ 

গাস্থী্যহীন, সুবুদ্ধি বলিয়া বে।ধ হয়। 

মকর লগ্নের প্রথম।ংশে দক্ষিণ জানুর উপর দ্বিতীয়|'শে বাম জ।মুর উপর এবং তৃতীয়।ংশে 

জনুর নীচে তিল-চিঙ্গ পাকে । এই লগ্ের জাতকের শরীর কৃশ এবং কখন কগন বস্তু € 

ভগ্মপ্র।য় দেগ| যাঁয়। মুগ|বয়ব পাৎলা। লখা এবং চোস্ত; এবং শ্ক্র অর্থাৎ দ।ড়ির চল 

পাহলাহয়। এবং জ।তক কার্যত চৌকশ, স্থির ও কৌতুকপ্রিয় হয়। 
১ কুম্ভ লগ্নের প্রথম।ংশে দক্ষিণ পদে. ছিতীয়াংশে ব।ম পদে, এবং ভূতীয়।ংশে পায়ে ডিমের 

উপর তিল-চিহন পকে। জাতকের শরীর মধ্য।ক।র ও বলিষ্ঠ, মুখ পুরশ্থ ও লঙ্গা, বর্ণ প1৬. ঢুল 

কাল এবং চক্ষু পিঙ্গলবর্ণ হয়। জাতক দেখিতেও হত হয়। 

মীন লগ্ের প্রপম।ংশে তিল-চিহ, দক্ষিণ পদ তলে, দ্থিতীয়।2শৈ বাম পদলে এবং তৃতীয়।'শে 

গে।ড়ালীতে থাকে । জ।তকের শরীর গর্বাক।র ও স্থুল, স্বদ্ধা গে।ল, চুল কটা, মুখ গেল, 

বর্ণ গৌর, প্রকৃতি গলন হয়; এবং জাতক সুরাপায়ীও হইয়া খাকে। 

এ. কর্কট লগ্নের প্রপম[ংশে জন্স হইলে, শ্বেতবর্ণ পু্প।ক।র দুই-একটী চুলবিশিষ্ট 'গকটা ঠিল- 

চিহ্ন দক্ষিণ বক্ষের উপরিচ।গে পাকে ; দ্বিতীয়াংশে এ চি দক্ষিণ বঙের নিয়ত|গে এবং 

শি--২ 



এপস আপ পাশে ০ ৮ স্পা শট শশাশশপশীপীপিপ পিসি? বদ উজ তস্সসপিত 

উন্নতির ক্ষতি করে। অনামিক। চতুষ্কোণ অর্থাৎ চৌক (30716) হইলে 
দাতক সকল বিষয়ে কারণান্তসন্ধায়ী হয় এবং শিল্প সম্বন্ধে অনুসন্ধান করে। 

এই অগুলীর প্রথম পর্ব সর্বাপেক্ষ। দীর্ঘ হইলে, শিল্পবিষ্থাপ্রিয় এবং দ্বিতীয় পর্ব 

দীর্ঘ হইলে, গঠন গড়িতে অর্থাৎ কুস্তকারের কার্া। করিতে পারে; আর ধনী 
হইবার চেষ্ট। করে। এই অঙ্কুলীর প্রথম পর্ব স্থুলাগ্র (30900190) হইলে, 

জাতক কর্াঠ ও তর্কশান্ত্রে পারগ, বক্তা ও নর্ভক হয়। শঙ্লীর প্রথম গ্রন্থি 

(গাইট) মোটা হইলে, শিল্প-বিগ্ভা শিক্ষা করিতে উৎসুক, এবং দ্বিতীয় গ্রন্তি 

মোটা! হইলে, র্থলোভী অথচ অর্থের সদ্বাবহারঙ্গম হয়। 

কণিষ্টান্ুলী মধ্যমার প্রথম পর্ষের মধ্যতাগ পর্যন্ত দীর্ঘ হইলে, জাতক 

বিদ্যাপ্রিয় হয় এবং সকল প্রকার বিদযা ও জ্ঞান উপার্জনে বিশিষ্ট যত্ব করে, 

ও বিজ্ঞানশাস্ত্রের নিগুঢ তত্ব সকল আয়ত্ত করিতে পারে। অনামিকার 

সমান দীর্ঘ হইলে, জাতক সুপগ্ডিত, বিজ্ঞানশাস্ববিৎ মহাজ্ঞানী হয়। যদি 

শ্মপর চিহ্ন সকল অপরিষ্ফুট হয় ও শুভচিহ্ন ন। থাকে এবং এই অগ্ুলী 

অপেক্ষারুত দীর্ঘ হয়, তাহ! হইণে জাতক ধূর্ত ও শঠ হয়। এই অন্ুলী অতি 

ক্ষুদ্র হইলে, জ।তক তীক্ষবৃদ্ধিসম্পন সারগ্রাহী ও সত্বর ভালমন্দ বিচারে 

সক্ষম হয়। এই অন্কুলী সুচ্যগ্র (1১০101৩1) হইলে গুহ্বিদ্যার স্ঙ্ষতত্ব- 

তৃহ।য়াংশে উহ।র পার্থত।গে থকে । এই লগ্রের জাতকের, শরীরের গঠন মধা।ক।র কিন্ত 
শরীরের উদ্ধীদেশ অপেক্ষাকৃত দীর্ঘ হয়; মুখ ক্ষু্ গোলাক।র, ধা মলিন ও ঈষৎ পু. চুল 

কটা, চক্ষু কটা। ও ছে।ট ; প্রকৃতি কে।মল ও স্ত্ীন্বভাবাপন্ন এবং শ্লেম্।ধাতুবি শিষ্ট হয়। 

নিংহ লগ্মের ঠিন অংশের ভিল-চিহ কর্কট লগ্নের না।য় হইয়! থাকে, কিন্ত ইহ। বক্ষের 

বম ভাগে খাক। এই লাগব জনক দীর্যঘাকার, প্রশস্তনন্দ, বিশ।লচগ্ষুত : উহার কেশ 

+15 বিল (তালা), দন সিতাগ। গোলক চাই শান দিশুঙ্তার ও বশ, 

2 এজ কল 7 এনা চচটাভিতেষয় ক 28 

ছল তয়্ে অবদান জিতে হফাচিহ উভয় বক্র দো রা উদিত কিপদ ও 

ভিতীয়াংশে উদরের উপর এবং তৃনয়াংশে তলপেটের নিম়ভাগে থাকে । এই লগ্রের 

জাতকের শরীর মপাকার, পরিষ্কৃত ও উজ্জ্বল শামবর্ণ, কেশ কৃষ্ণবর্ণ হয়। উহা প্রকৃতি 

নিত্তেক,। স্থির, কক তয়, কথন কগন চঞ্চল হয়! থ।কে ; এবং শিল্পবিদ্বা! অধায়নে অতাস্ 

আসক্তি থাকে। 

তুল। লগ্নের প্রথমাংশে তিল-চিহ্ত কোমরে, স্বিতীয়াংশে পেটের উপর নাভির 

গম্িধানে এবং তৃইয়ৎশে কলপেটেব নিয়দেশে থাকে । জাতকের আকার হুচারু ও 
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দ্বারা জ্ঞানলা করে। এই অস্কুলীর প্রথম পর্ব চতুক্ষোণ অর্থাৎ চৌক 

(১৪৪০) হইলে, জাতক অনেক বিষয়ে নূতন তত্ব আবিষ্কার করিতে পারে, 
ইহার সহিত বুদ্ধাঙ্ুলীর দ্বিতীয় পর্ব স্থল হইলে, জাতক কার্যযকালে ভাব 

প্রকাশে পটু হয়। স্থুলাগ্র (১51১7101716) হইলে, বিজ্ঞানশান্ত্রে অত্যন্ত রত 

থকে, কারুকার্য্যে পটু হয়, ও সকল বিষয়ে বক্তৃতা করিতেও পারে) কিন্তু যদি 

বৃহস্পতির স্থান উচ্চ ন| থাকে, এবং অন্গুলীর অগ্রভাগ স্কুল হয়, তাহা হইণে, 
চৌরম্বভাবাপন্ন হয়। এই অন্ুলীর থম পর্ব দীঘ হইলে, বিজ্ঞান 
শাক্সে পারদশী ও বক্তৃতায় পটু হয়; দ্বিতীয় পর্ধ দীর্ঘ হইলে, পরিশ্রমী ও 

ব্যবসায়ে নিপুপ হয় ; এবং ভূৃতীয় পর্ব দীর্ঘ হইলে, চতুর, ধূর্ত, চৌকশ ও 
কখন কখন মিথ্যাভাষীও হর়। প্রথম গ্রন্থি, গাইট ) পুষ্ট হইলে, বিজ্ঞানশান্ের 
তত্ব অনুসন্ধানে রত থাকে এবং ভবিষ্যৎ বিষয়ের জ্ঞানলাভ করিতে পারে) 

দ্বিতীয় গ্রন্থি (গাইট) পুষ্ট হইলে, বাঁণিজ্যবিষয়ে জ্ঞানাজ্জন ও তৎসন্বস্ধে 

পারদশিতালাভ করিতে সমর্থ হয়। 

ধৃদ্ধান্থলীর প্রথম পর্ব দীঘ হইলে, জাতক হ্গ্মবুদ্ধিসম্পনন নৃতন 
তক্বোস্তাবনে সক্ষম, দৃঢ় প্রতিজ্ঞ, নিজবুদ্ধির উপর দৃঢ়বিশ্বাপী এবং যে সকণ 
কর্মে নিঘুক্ত থাকে, সে সমুদ্ধয়ে উৎকর্ষলাভ করিতে ইচ্ছা! করে; যাদ এই 
পর্ব চতুক্ষোণ অর্থাৎ চৌক (১71০) বিস্তৃত ( চওড়া) ও ক্ষুদ্র হয়, তাহ! হইলে 

একগুয়ে স্বীয় বুদ্ধির প্রশংসাকারী ( হ।ম্বড়া) ও সুখী হয়। এই অঙ্গুলী 
মধ্যাকার (মাঝারি ) হইলে, শন্রর সহিত গুপ্রুভাবে শক্রত। করিতে চেষ্টা করে) 

এই অঙগুলা কত হইলে, ভায়া বিচারে অঙ্গম ও কাণ পাংল। 
স্পা ০০ ৮০০ পপ পেশী ১ পাস শশা 

দী, কেশ অত্যান্ত কৃষঃ, মুখশ্রী হুন্দর, চন্বুঃ শীগবণ, চটি উঞ্দ্বণ এবং মণে।হর ঠয়। সে 
উচ্চ।ভিল।ন'ও হয়। 

বুশ্চিক লগ্নের যে কেন অংশে জন্মিলে, শরীরের নিন্নভাগে ও ৬ুঠস্থ।ণে |তল-1চ, 

খ.ক); এই লগ্নের জাতকের গঠন মধ্যাকার ও বলিষ্ঠ, দে5 শ্য।মতা, কেশ কট1 ও কুধি, 

ভব নত্র এবং প্রকৃতি চিন্ত।যুক্ত হয়। 

ধনুঃ লগ্নে প্রম।ংশে দক্ষিণ উরুর উপর, দ্বিতীয।ংশে বাম উরুপ এবং ভৃতীয়।ণে 

"ক্ষণ জানুর উপর শ্িল-চিহ থ।কে। জাতকের শরীর দৃঢ় ও দীর্ঘ।ক।র মুহা চলার ও 
£ক্তবর্ণ, লল।ট প্রশস্ত, মন্তকের কেশ কটা, (কিন্তু অল্লাবয়সে পাকিয়। যায়), নাসিক! লম্বা, 
চন্ষুঃ নুদার ও পরিষ্কৃত হয়। আরও মে আমোরপ্রিয় এবং ঘোড়ায় চড়িত্যে ও শিক 

করিত ত।পণব।সে। 



১২ সামুদ্রিক শিক্ষা | বনুণী নখর-চিহন। 
০০ ০ আপ জপ পি ০ সপ তত এসসি শেপ শ পপ্পাীসীপ তল হও স্পা শত পপ 

(যাহ! বলে তাহাতেই বিশ্বাসী) হয়। ইহার এখম পর্ব কষ হইলে 
কাহারও সহিত বদ্ধুতা করিতে পারে না এবং সততার অভাবপন্ন হয়; দ্বিতীয় 

পর্ব দীথ ও স্ৃল হইলে, বিচারক্ষম ও নৈয়ায়িক হয়) এবং এই পর্ব ক্ষুদ্র 
হুইপে, বিচারক্গমতাহীন ও মলিনবুদ্ধি হয়, এবং গোপনীয় বিষয় গোপন 
করিয়া রাখিতে পারে ন।। প্রথম পর্ব দীর্ঘ ও দ্বিতীয় পর্ব ক্ষুদ্র হইলে, এক- 

ওক্বে ও ভালমন্দ বিচারে অক্ষম হয়। যদি এই অনুলীর তৃতীয় পর্ব (যাঁহাকে 

গুরুস্থান' বলে) অত্যন্ত উচ্চ হয়, তাহ। হইলে, জাতকের চরিত্র পশ্তবৎ হয় 
মধাবিধ উচ্চ হইলে, জাতক সরলতা ও ভালবাস! বিশিষ্টরণ লাভ করে এবং 
যদ্দি উচ্চতা ন| থাকে, তাহ। হইলে কাম প্রবৃত্তিহীন হয়। 

এই তোমার প্রশ্নের উত্তর দিলাম, এক্ষণে আর কি জানিতে ইচ্ছা! কর বণ। 

শিয। গুরুদেব! আপনার অনুগ্রহে অঙ্গুণীস্ন্ধে কতিপয় স্থূল বিষয় 
জনিলাম ) এক্ষণে হস্তাঙ্গুলীপ নখর সম্বন্ধে বদি কিছু বণিবার থাকে, তবে 
অনুগ্রহ করিয়া বলুন। 

২৫। গুরু। হস্তান্লীর নখরসমূহের দৈঘ্য অপেক্ষা বিস্তার অধিক হইলে 
জাতক তাকিক, হুস্মজ্ঞানবিশি্ই ও তীক্ষবুদ্ধিসম্পনন হয়; আত্মীয় ও গ্রতি- 

৫বশীদিগের উপর আধিপত্য স্থাপনে ইচ্ছ৷ করে এবং সংবাদপত্রের সম্পাদক 

হয়। জাতকের এই নখসমূহ দত্তদ্বার| কর্তন করার অভ্যাস থাকিলে, তাহার 
প্রকৃতি চঞ্চল ও স্বভাব উগ্র হয়। এই নখর সকল দীর্ঘ ও বক্র হইলে, জাতক 
নিষ্ঠুর ও ছ্দান্ত হয়) ক্ষুদ্র ও মলিন হইলে, মিথ্যাবাদী ও গ্রবঞ্চক হয়; ক্ষুদ্র ও 

কৃষ্ণবর্ণ হইলে, বিশ্বাসঘাতক হয়) অন্ন প্রশস্ত, কুষ্ণবর্ণ ও বক্র হইলে, নিলজ্জ ও 
প্রবঞ্চক হয়) শ্বেতবর্ণ ও দীর্ঘ হইলে, বিশুদ্ধন্বভাব হয়; পাৎণ। হইলে শরীর 
ছুব্ষণ ও ধুত্তস্বতাব হয়) এবং এই নখব সকল গোল হইলে শ্ুখাভিলাষা 
হয়। 

শিধ।। ভগবন্! প্রায়ই নখের উপর শ্বেতবর্ণ ও কৃষ্বর্ণ চিহ্ন সকণ 
দেখিতে পাওয়। যান্ধ ) এই সকণ চিহ্কের বিষয় কিছু বণিলে কৃতার্থ হই। 

২৬। গুরু । বৃদ্ধান্থলীর নখের উপর শ্বেত-চি্ন থাকিলে, জাতকের 
ভালবাসার প্রবৃত্তি জন্মে; কৃষ্ণবর্ণ চিহ্ন থাকিলে জাতক অন্ঠায় ভালবাসায় 
রত হয় বা কুপথগামী হয়। তঞ্জনীর নখের উপর শ্বেত-চিহ্ধ থাকিলে, জাত- 
কের অর্ধলাভ হয় ও কৃষ্ণবর্ণ চিহ্ন থাকিলে অর্থনাশ হয়। মধ্যমার নখরের 
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উপর শ্বেতবর্ণ-চিহ্ধ থাকিলে জলপথে ভ্রমণ হয় এবং কৃষ্ণবর্ণচিহ্ন থাকিলে 

অল্প সময়ের মধ্যে মৃত্যুর সম্ভাবন। থাকে । অনামিকার নখের উপর শ্বেতচিহ্ন 

থাকিলে, সন্মানপ্রান্তি ও অর্থলাভ হয় এবং কৃষ্ণবর্ণ চিহ্ন থাকিলে, নীচপ্রবৃত্তি 

ও 'অপযশোভোগী হয়। কনিষ্ঠার নখের উপর খ্বেতবর্ণ-চিহ্ন থাকিলে বিজ্ঞান 

শাস্ে বিশ্বাস জন্মে এবং ব্যবসায়ে উন্নতি হয়) এবং এই চিহ কষ ঝা হপিগ্রাবর্ণ 

হইলে মৃত্যুকাল সন্নিকট বুঝায় । | 

শিষ্য । গুরুদেব! আপনার * অনুগ্রহে ঈশ্বরের অনপ্ত সৃষ্টির বিষয় যতই 
আপনার নিকট শ্রবণ করিতেছি, ততই আমার জ্ঞানপিপাসা বলবততী হইতেছে; 

এনক্ণে অন্ুলীর উপর লোম থাকিণে কি'জান। যায়ঃ মেই বিষয় অনুগ্রহ করিয়। 

কিঞ্চিৎ বলুন। 

২৭। গুরু । বস! বলিতেছি শ্রবণ কর ;--বৃদ্ধাঙ্থুদীর ব। অপর অন্তুণীর 

তৃতীয় পর্বের উপর পোম থাকিলে, জাতক উগ্রস্থভাব ও চঞ্চলগ্রকৃতি হয়; কিন্তু 

পয সকল লোমশুন্ত হইলে জাতক ভীরুম্বভাবসম্পন্ন হয়। 

শিষ্বা। অঙ্গুলীর প্রথম পর্বে বহুরেখ! থাকিলে কি হয়? 

২৮। গুরু। এরূপ রেখা যে সকণ অস্বুপার প্রথম পর্বে থাকে, সেই 
খেই অঙ্ুলীর স্বকীয় গুণের হাস করে । 

শিষ্য । এ সকল রেখা বক্র হইলে কি হয়? 
২৯। গুরু । জাতকের প্রত্যেক 'অন্কুলী সম্বন্ধে বিপরীত ফল ঘটিয়। থাঁকে। 
শিষ্য । একটি গভীর রেখ! বক্রভাবে প্রথম পর্ষে থাকিলে কি হয়? 

৩০। গুরু । জাতক মারাবাদী হয়। 

শিষ্য । একটা সরল বেখ। প্রথম ও দ্বিতীয় পব্বের উপর থাকিলে কি হয় ? 
৩১। গুরু । জাকের মায়াবাদিত্ব বিচার ও কাল্পনিক ভাবের সারত্ব 

বৃদ্ধি পায়। 

শিষ্য । একটা সরলরেখ। দ্বিতীয় তৃতীয় পর্র্বকে সংযুক্ত করিলে কি হয়? 
৩২। গুরু। জাতক পাধিব কাধ্যসমূহ জ্ঞানপুর্বক ও বিবেচনার সহিত 

সম্পন্ন করে। 

শিষ্য। সমস্ত অঙ্থুলীর প্রত্যেক পঞ্ষে এক-একটা ক্ষুদ্র সরল রেখ! থাকিলে 
কি হয়? 

৩৩। গুরু । জাতকের হঠাৎ মৃত্যু হয়। 
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শিষা। একটী মরণ রেখ। কোনও 'অগ্বলীর প্রথম পর্ব হইতে তৃতীয় পর্ব 
পর্য)ন্ত বিস্তৃত থ|কিলে কি হয়? 

5৪1 পুরু । থে অন্ুশীর উপর থকে, ত1হ1র গুণ দূ ও বদ্ধিত করে। 

শিখ) । কোনও শশ্বুণার উপর বঞ রেখ। থাকিপে কি হয়? 
5৫ গুক | সেই অঙ্কুলীর নিপিষ্ট গুণের প্রতিবন্ধক হইয়] থাকে । 

শিখা । অন্ুলীর উপর 'সধাএণ চ৬মখখে বলিলেন, এক্ষণে এক-একটা 

অস্গুণীর বিশিষ্ট চিহ্ন সকলের বিষণ ণিপে, উপ হই | 
১০। গুরু । এক-একটা অগুলীমধন্ধে বাজান প্র কর, উত্তর দিতেছি । 

ভভদ্্রনণী বা প্রথম।ঠুলী | 

(শধ্য। কোন একটী মরল রেখ তজ্ঞণীর শ্ষ্নিদেশ হইতে উঠিয়া, তৃতীয় 

পর্ব শতিক্রম করতঃ দ্বিতীয় পর্বে গঙতশেখ হইলে কি হর? 

৩৭। গুরু । জাতক গাচচিশ্থানুণ্ ও বিবেচ্ক হইয়। থাকে, কিন্ত 

গ্রাগল্ভও হয় । 

শিষ্য । এই অন্ুলীর তৃতীয় পরে বক্র রেখা থাকিণে কি হয়? 

৩৮। গুরু । জাতক অপরের ধন পাইয়। থাকে । 

শিষ্য । ইহার দ্বিতীয় পর্ধে বক্র রেখ থাকিলে কি হয়? 

৩৯। গুরু । জাতক মিথ্যাবাদী ও ছিংমক হয়। 

শিষ্য । ইহার প্রথম পব্ৰ (হন্ততণের দিকে ) একটা রেখ। দ্বার। সম্পৃণ বেষ্টিত 

থাকিলে কি হয়? 

৪০ | গুরু । জাতক গুধ্বণশরীর হয় ও মন্তকে খত পাইয়। থাকে । 

শিষ্/। ইহার দ্বিতীয় পর্বের দুইটা জ্রুশ-চিহ্ন ( (7৯৯ ) থাকিলে কি হয় 1 
৪১। গুরু । জাতকের কোন ধনাঢ্য বক্জির সহিত বন্ধুত্ব হর । 

শিষ্য । প্রথম পর্বে তারকা-চিহ্ধ (১০) থাকিলে কি হয়? 

১২। গুরু। জাতক অত্যন্ত সৌভাগ্যশালী হয়। 

শিষ্য । দ্বিতীয় পর্বে তারকা-চিহ্ন থাকিলে কি হয়? 
৪৩। গুরু । জাতক সাহসী ও ভর্দান্ত প্রক্কৃতি হয়। 

শিষ্য । দ্বিতীয় পর্ধে তারকা-চিহ্কের সহিত অপর একটা রেখা মিলিত 

থাকিলে কি হয়? 
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৪৪ | গুরু । জাতক নম্র প্রতি হয়। 

শিষ্য । তৃতীয় পর্বে তারকা চিহ্ন থাকিলে কি হয়? 

৪৫ | গুরু | জাঁতকের ব্যভিচার দোষ ঘটিয়৷ থাকে। 

শিম্বা। তর্জজনীর প্রথম পর্ঝে অর্দীচন্দ্রাক্কৃতি চিহ্ন থাকিলে কি হয়? 

$%। গুরু । জাতক নির্ধোধ এবং তজ্ছন্ত সবিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত ভর । ০২১ 

মপামা বাদ্িশীয়াঙ্গলী | 

শিষ্য । যদি একটি সরলরেখ। ম্ধামার নিয়দেশ বা শনির স্থান হইতে 

উঠিয়া, তৃতীয় পর্ব পর্যান্থ যায়, তবে কি হয়? 

১৭ | গুরু | জ।ওক সছ্ছে জয়লাভ পরে ও সমৃদ্ধিশালী ভ্য়। 

শিম্য। এঠরূণ একটি বরু রেখ। থাকিলে কি হয়? 

৯৮1 আক | জাতকের সু্দশেজে মৃত্া ভয় | 

শ্ষা। এনিব স্থান হইতে পভ বেখ। উঠিয়া, মধ্াযমার প্রথম পর্দের শেষ 

পর্ন বালে কি হন? 

১১1 গ্ক। আ।তক নিষ্ঠর ভর ও মশঃকষ্টে দিনপাত করে। 

[*শা। বহকগ্পি সন্ল-বেখ। মধামার তীয় পর্ব ভইতে গ্রথম পর্ন 

পর্যা্ মালে কি হম? 

4” গুর। জান»ক খনিঙ্গ দব্যের ব্যবসাধে ডনতি লাভ করে। 

শিলা । বভ সরল-বেখ। কেবল প্রথম পর্বে থাকিলে কি হয়? 

£১ 1 দুল 1 শালা অযুলালণ কম গাঁনে। 

ভিন) ব্র্ধেখ। ভইীগনকঞ্দ লাক ডাকে খাকিছে কিন ও 
চত্ £. রতি 8 জে তকু তি &।ল 95120 252 
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৫৩। গুরু | জাতক 'গসচ্চবিগ ও ছঞ্াগ্য হয়। 
শিষ্যা। তৃতীয় পর্বে ক্রুণচি্ (017২5) থাকিলে কি হয়? 

€৪৭। গুরু । ঠহ। কেবল বঙ্গয। শীলোকের হস্টেই দেখ! যায়। 

শিষ্য । প্রথম পর্বে তারকাচিহ্ন (১01) থাকিলে কি হয়? 

৫৫1 গুরু | জাতক হুর্ভাগা হর। 



১৬ সামুদ্রিক শিক্ষা । [ মধ্যমা-অনামিকা-চিহ 

শিষ্য। মধ্যমার পার্খদেশে তারক চিহ্ন থাকিলে কি হয়? 

4৬1 গুরু। জাতক অল্লাষুঃ হইয়া থাকে। 

অনামিক! বা তৃতীয়াঙ্গুলী । 

শিষ্য। একটা সরল রেখা অনামিকার তৃতীয় পর্ব হইতে প্রথম পর্ব 
পর্যন্ত অবস্থিত থ।কিলে কি হয়? 

৫৭। গুরু। জাতক সৌভাগ্যবান্ হইয়! থাকে । 
শিষ্য । বনুরেখা এই অগ্গুনীর তৃতীর পর্ব হইতে প্রথম পর্বা পরমানু 

যালে কি হয? 

৫” গুরু। জাতকের অর্থন।শ হয়; বিশেষতঃ জীলোকদ।রাই ধিক 

পরিমাণে হইয়া থাকে । 
শিষ্য । কতকগুলি সরল রেখ। কেবল তৃতীয় পর্বে থাকিলে কি হয়? 

৫৯। গুরু। জাঠকবিজ্ঞ ও সুখী হয়। . 

শিষ্া। বু সরলরেখার মধ্যে একটা তৃতীরপর্কের পার্খদেশে যাইলে কি 

হয়? 
৬০। গুরু । জাতকের গৌরবলাভ হইয়া থাকে। 

শিষ্য তৃতীয় পর্বস্থ রেখ। রবির স্থান পর্য্যন্ত বিস্তৃত থাকিলে কি হয়? 

৬১। গুরু। জাতক অহঙ্কার বাক্পট্রতাদবার! অর্থলাভ করে। 

শিযা। একটী রেখ! তৃতীয় পব্ধ হইতে দ্বিতীয় পর্ব পর্য্যন্ত অবস্থিত 

থাকিলে কি হয়? 

৬২1 গুরু। জাতক সচ্চরিত্রতা ও নিপুণতা দ্বার! সৌভাগ্য লাঁভ করে। 
শিষ্য । তৃতীয় পর্বের বক্ররেখ! থাকিলে কি হয়? 

৬৩। গুরু । জাতক বিপদগ্রস্ত হইয়াও তাহ। হইতে উদ্ধার পায়। 

শিষা। তৃতীয় পর্বে অধ্রচন্ত্রাকৃতি চিহ্ন থাকিলে কি হয়? 

৬৪| গুরু । জাতকের হূর্ভাগ্য উপস্থিত হয়। 

শিষা। অনামিকার তৃতীয় পর্বে ক্রুশ-চিহ্ন (07০55 ) থাকিলে কি হয়! 
৬৪1 গুরু । এইরূপ চিহ্ন থাকিলে জাতক অপব্যয়ী হয়। 



কনিষ্ঠা।] " অঙ্গুলীবিচার। ১৭ 
পেস | শত পপ জপ | এ াপিপকিআজঞস শিপ শাপলা তি ০ চা সপ  শীপপীপশী তিল শশ্পাপাজাস্টিশী। শন শি জপ 

কনিষ্ঠা বা! চতূর্থাঙ্গুলী | 

শিষ্য। কনিষ্ঠাঙ্থুলীর তৃতীয় পর্ব হইতে প্রথম পর্ব পর্য্যন্ত একটা সরল 

রেখ। থাকিলে কি হয় ? 

গুরু। জাতক বিজ্ঞানশাস্ত্রের অনুশীলনে তৎপর ও উন্নতমনাঃ হইয়৷ থাকে। 

শিষ্য । তিনটা সরল রেখা তৃতীয় পর্ব হইতে প্রথম পর্ব পর্য্যস্ত অবস্থিত 
থাকিলে কি হয়? . 

গুরু। জাতক কাল্পনিক ব| “আকাশকুম্থম” (001010700110]) বিষধষের 

অনুসন্ধানে রত থাকে। 

শিষা। ইহার প্রথম পর্ধবে একটী মোট। সরণপ রেখ! থাকিণে কি হয়? 

গুরু । জাতকের শরীর অত্যন্ত দুর্বল হয়। 

শিষ্য। প্রথম পর্বে ক্রুশ-চিহণ থাকিলে কি হয়? 

গুরু । জাতক দরিদ্র ও তাহার কখন বিবাহ হয় ন]। 

শিষ্য । দ্বিতীয় পর্ধে ছুই ব| তিনটা সরল রেখ। থাকিলে কি হয়? 

গুরু । জাতক গুহাবিগ্তানুসন্ধায়ী হইয়! থাকে। 

শিষ্য । দ্বিতীয় পর্বের রেখাগুলি স্থূল ও বিশৃঙ্খল হইলে কি হয়? 
গুরু ' জাতক ব্যভিচার-দোষে দুষিত হয়। 

শিষ্য। একটা সরল রেখা তৃতীয় পর্ব হুইতে দ্ধিতীয় পর্বে যাইলে 

কিহয়? 

গুরু । লাতক বক্তৃতায় বিশেষ সুখ্যাতি লাভ করে। 

শিষ্য । তৃতীয় পর্ব হইতে একটা রেখ। বিশৃঙ্খলরূপে দ্বিতীয় পর্বে যাইলে 
কি হয়? 

গুরু। জাতক আত্মরক্ষার নিমিত্ত চতুরতা! প্রকাশ করে। 

শিষ্য। একটা সরল রেখা! বুধের স্থান হইতে উঠিয়। তৃতীয় পর্ব ভেদ করত 
দ্বিতীয় পর্ধে যাইলে কি হয়? 

গুরু | জাতক বিশেষরূণে সমৃদ্ধিশালী ও সকল কর্ধে কৃতকার্য হয়। 

শিষ্য। একটা স্থুল রেখা ও ক্রুশ-চি্ন ভতীয় পর্ধে থাকিলে কি হয়? 
গুরু | জাতক চৌরপ্রকৃতি হয় । 

শিষ্য । তৃতীয় পর্ধে তারক-চিহ্ন থাকিলে কি হয়? 

শি--৩ 



১৮ সামুদ্রিক শিক্ষা [ অগুষ্ঠ। 

গুরু। জাতকের বক্তৃতা করিবার ক্ষমত! জন্মায় 

শিষ্য। একটা সরল রেখা বুধের স্থান পর্যান্ত যাইলে কি হয়? 

গুরু। জাতক জ্ঞানী ও তীক্ষবুদ্ধি হয়। 

অন্ুষ্ঠ বা বৃদ্ধাঙ্গলী 

শিষ্য। ছুই বা তিনটা সরল রেখা অস্ুষ্ঠের প্রথম পর্বের আরম্ভ হইতে 
তৃতীয় পর্ধের শেষ পর্যন্ত বিস্তৃত থাকিলে কিরূপ ফলপ্রদ হয়? 

গুর। জাতকের হ্বায়ে এঁকান্তিক ভালবামা থাকে এবং গে যথার্থ 
গ্রেমিক। হয়। 

শিষা। প্রথম পর্ধে বক্র রেখ! থাকিলে কি হয়? 

গুরু। জাতক ধনবান্ হয়। 

শিষ্য। দুই ঝ| তিনটা সরল রেখা শুজ্কের স্থান হইতে উঠিয়। বৃদধাঙ্ুলীর 
দ্বিতীয় পর্ব পর্যন্ত যাইলে কি হয়? 

গুরু। জাতক সর্বজনপ্রিয় হয় এবং সকলে তাহাকে ভালবাসে। 

শিষ্য। কোন স্ত্রীলোকের হস্তে অন্ুষ্ঠের দ্বিতীয় পর্বে তারকা*চিহ্ 
থাকিলে কি হয়? 

গুরু। সেই স্ত্রীলোক অত্যন্ত ধনবতী হয়| 

শিষ্য। একটা রেখা বৃদধাঙ্ুলীর প্রথম গাইট বঝেষ্টন করিরা থাকিলে 

কি হয়? 

গুরু। এই চিন্ধ থাকিলে জাতকের ফাসী হয়। 



হচ্ঘতল । ৬৪৯ 

তৃতীয় অধ্যায় 

হত্ততল । 

শিষা। প্রভে!! আপনি দয়। করিয়। এ দাসকে পুর্বকথিত বিষয়ে যথেষ্ট 

শঙ্গ1! দিলেন । এক্ষণে স্ত্রী পুরুষের হস্তে ষদি কোন পার্থক্য থাকে, তবে সেই 

সখন্ধে আপনার নিকট কিঞ্চিৎ উপদেশ পাইলে কৃতার্থ হইব । 
গুপ । কিরূপে জানিতে ইচ্ছ। কর, বল। 

শিষা। গুরুদেব! ইতিপূর্বে আপনার শ্রামখ হইতে বৃহস্পতি, শুক্র 

ইত্যাদি গ্রহগণের মধ্যে স্থান আছে শুনিয়াছি) এক্ষণে শে সকণ বিষয়ে 

কিঞ্িৎ উপদেশ পাইতে চাই। 

গুরু । করতলস্কিত তজ্জনীর মুলদেশসংলগ্ন স্থানকে বৃহস্পতির স্থান বলে, 

মধামার মুলদেশসংলগ্ন স্থানকে শনির স্থান; অনামিকার সংলগ্ন স্থানকে রবির 

স্থান, এবং কনিষ্ঠার সংলগ্ন স্থানকে বুধের স্থান কহে। করতলে বুদ্ধান্থুলীর 

তীয় পর্বগ্িত স্থানকে শুক্রের স্থান বলে। মঙ্গলের ছুইটা স্থান আছে, একটা 

করতলের পার্খে বৃহস্পতি ও শুক্রের স্থানের মধ্যে অবস্থিত এবং অপরটা 

করতলের অপর পার্থে হৃদয়রেখ। ও শিরোরেখার মধ্যে অবস্থিত । করতলের 

পার্স্থ মঙ্গলের দ্বিতীয় স্থান হইতে আরম্ভ করিয়া, প্রায় মণিবন্ধ পর্য্যন্ত স্থানকে 

চন্দ্রের স্থান বলে। শিরোরেখা ও হৃদয়রেখার মধ্যে অবস্থিত স্থানকে 

“হস্তচতুক্গোণ” ( ৫38২0171019 ) বলে--( একটা রেখা তক্সজনীর ও মধ্যমার 

মণদেশের মধ্যবর্তী স্থান হইতে শিরোরেখ। পর্যন্ত টানিলে, এবং অপর একটা 

এরূপ অনামিকা ও কমিষ্ঠার মূলদেশের মধ্যবর্তী স্থান হইতে শিরোরেখা পধ্য্ত 
টানিলে, হৃদয়রেখা ও শিরোরেখার সহিত যে চতুষ্ষোণ স্থান বেষ্টন করে, 

তাহাকে “হস্তচতুক্ষোণ” বলে )। আয়ুরেখা, শিরোরেখা, ও হৃদয়রেখা এই 
তিনটি মিলিত হইয়া! যে ত্বিকোণবিশিষ্ট ত্রিভু্দগ আকার স্তান বেষ্টুন করে, 

তাহাকে হস্ত-ত্রিভুজ কহে। হস্তের মণিবন্ধের উপর ষে সকল রেখ! থাকে, 
তাহাকে জীবন-্বলয় খলে। 
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শিষ/।। ভগবন্! আযুরেখা, ভাগ্যরেখা, স্বাস্থ্যরেখা শিরোরেখা, 

হদয়রেখ! ইত্যাদি সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ শুনিতে ইচ্ছা হয়। 

গুরু । যে রেখ! অধিক সময় মণিবন্ধ হইতে আরম্ভ করিয়? শুক্রের 
স্থানকে ঝেষ্টন করিয়া থাকে, তাহাকে আয়ুরেখ! কহে। যে রেখা আযুরেখার 
করতলম্থ প্রান্ত ( বুহস্পতির স্থানের সপ্নিকট ) হইতে আরম্ভ করিয়া, করতলের 

অপর পার্শ্ব পর্য্যন্ত অবস্থিত, তাহাকে শিরোরেখা কহে । যে রেখা বুধের স্থান 

ও করতলের অপর পার্শ হইতে আরম্ত . করিয়া, রবিক্ষেত্র পার হইয়৷ শনি ও 
বৃহম্পতির স্থান পধ্যস্ত আইসে, তাহাকে হৃদয়রেখ। কহে। যে রেখা মণিবন্ধ 
বা চন্দ্রের স্থান হইতে আরম্ভ করিয়া মধ্যমান্ুলী পর্য্যন্ত যায়, তাহাকে 
ভাগ্যরেখা কহে। যে রেখ! মণিবন্ধ বা আয়ুরেখা হইতে উঠিয়া! মঙ্গল বা 

বুধের স্থান পর্যন্ত গিয়া শেষ হয়, তাহাকে স্বাস্থ্যরেখ বলে এবং এই 
স্বাস্থ্যরেখার অপর একটী সমান্তরাল রেখাকে প্রবৃত্তি রেখা ( ৬1৪ 18১০1৮% ) 

কহে। রেখা সমূহ ও গ্রহগণের স্থান স্থলভাবে বলিলাম । [ চিত্র১] 

শিষ্য। প্রভো ! আমার প্রতি আপনার চিরদিন যেরূপ কৃপাদৃষ্টি, তাহার 
উপর নির্ভর .করিয়। জীশ্বরের অপূর্ব স্থষ্টির ধিষয় আরও কিছু জিজ্ঞাস। করিতে 
ইচ্ছ। করি। অনুমতি হয় ত নিবেদন করি। 

গুরু। বংস! তোমায় পূর্ব্বে বলিয়াছি, এবং এখনও বলিতেছি যে, 
তোমার মত সদ্গুণবিশিষ্ট শিষ্কে আমার কিছুই অদেয় মাই) অশুএব 

তোমার যাহ! ইচ্ছা, অকুতোভগ়ে প্রকাশ কর। 

শিষ্য। ভগবন্! সকল করতলের বর্ণ সমান দেখা যায় ন।,_ প্রায়ই 
ভিন্ন; সেই সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ অবগত হইলে সুখী হইব। 

গুরু। হস্ততল রক্তবর্ণ হইলে জাতক উগ্রন্বভাব, হরিদ্রা বর্ণ হইলে 
পিশ্তাধিক্যবিশিষ্ট ও কুদ্ধন্বভাব, কৃষ্ণবর্ণ হইলে কফাধিক্যসম্পন্ন ও বিষমস্বভাব, 

গোলাপী হইলে তীক্ষবুদ্ধি ও গ্ঠায়পরায়ণ হয়। 
শিষা। প্রভো ! রেখাসমুহের ভিন্ন ভিন্ন ধর্ণসন্বপ্ধে কিঞ্ৎ বলুন। 
গুরু । রেখাসমুহ রক্তবর্ণের হইলে জাতক উগ্রস্বভাব আমোদপ্রিয়, 

সদালাপী ও বিশ্বাসী হয়। হরিজ্রাবর্ণ হইলে, পিতাধিক্যসম্পন্ন, কুদ্ধস্বভাব, 

কার্ধাতৎপর, উচ্চাভিলাষী, চতুর, গ্রতিহিংসাপ্রিয় ও অহঙ্কারী হয়। 
গক্তুবর্ণের মধ কাল বণের আতা থাকিলে, প্রতিহিংসাধুক্ত, গম্ভীর, শঙ এবং 
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শাশ্প শশী 

ক্রোধী হয়। পা আভাযুক্ত হইলে কফাধিক্যবিশিষ্ট স্ত্ীস্বভাবাপর সাময়িক 

দাতা এবং উৎসাহী হয়; আর অন্ন ক্রোধ হইলে সহজেই তাহার নিবৃত্তি হয় । 

শিষ্য। গুরুদেব! বৃহস্পতির স্থান উচ্চ হইলে, তাহার ফণ কিরূপ 

হয়? 
গুরু । বুহম্পতির স্থান স্বাভাবিক উচ্চ হইলে জাতক উচ্চাভিলাষী, ষশঃ 

প্রাথী, ধন্মসঘ্বন্ধে উন্মত্ত, আমোদপ্রির, স্বাভাবিক সৌনধ্য দেখিতে ইচ্ছুক ও 

কল্পনাপ্রিয় হয়। আর এঁ স্থান.অধিক উচ্চ হইলে জাতক অহঙ্কারী, লোকের 

উপর প্রতৃত্বস্থাপনে অভিলাষী, আত্মশ্লাঘাপ্রিয়, অশান্ত্রীয় উপাসনাকারী হয়। 

যদি বৃহস্পতির ও রবির স্থান সমান উচ্চ হয়, তাহা হইলে ভাগ্যবান্ ও ধনবান্ 
হয়) এবং ইহার সহিত যদি বুধের স্থান উচ্চ থাকে, তাহা হইলে বিজ্ঞানাভিজ্ঞ ও 

গ্তায়শান্্রবিৎ হর এবং কবিতা রচনা করিতে সঙ্গম হয়। আর এই সমস্ত 

স্থান উচ্চ হইলে, চিকিৎসা-শান্বিশারদ হয়; এবং এই সকণ স্থানের সহিত 

মঙ্গলের স্থান উচ্চ হইলে যুদ্ধবিগ্তায় নিপুণ হয়। বৃহস্পতির উচ্চতার সহিত 

চন্দ্রের স্থান উচ্চ হইলে জাতক মানী, ন্তার়পর ও শান্ত প্রকৃতি হয়। শুরের 

স্থান বৃহস্পতির সহিত উচ্চ হইলে সামাজিক, সরণ, আমোদপ্রির, সত্যনিষ্ট ও 
হদয়বান্ হয়। 

শিষ্যা। প্রভো ! বৃহস্পতির স্থান নিয় হইলে তাহার ফণ কিরূপ হয়? 

গুরু । বুহস্পতির স্থান নিম্ন হইলে জাতক অধার্িক, স্বার্থপর, অলস, 

সন্নমহীন ও নীচ প্রবৃত্তির লোক হয়। 

শিষ্য। বৃহস্পতির স্থানের উপর এক বা বনু রেখ থাকিলে তাহার ফল 

কিরূপ হয়? 

গুরু। একটি রেখ| থাকিলে, সকল কশ্মে সফলতা লাভ করে ও ইঠ্ট- 
সির্ধ হয়; এবং বহুরেখা থাকিলে, বড় হইবার চেষ্টা করে, কিন্তু সফল- 

মনোরথ হয় ন1। 

শিষ্য। ধ্ুহস্পতির স্থানের উপর ক্রুশ ( 01০১৯) চি্গ থাকিপে 
কিরূপ ফলগ্রদ হয়? ্ 

গুরু । এই চিহ্ন সুক্মভাবে থাকিলে মস্তকে আঘাত প্রাপ্ত হইয়া থাকে; 

এবং এই চিহ্ন স্থল হইলে সুখকর বিবাহ ও উত্তম জ্ীলাভ হয়। [ চিত্র২] 
শিব্য । ৃহম্পতির স্থানে তারকা-চিহ্ন (50) ) থাকিলে কি হয় 
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গুরু। এইস্থানে তারকা-চিহ্ন থাকিলে জাতক উচ্চতর এবং সৌভাগ্যশালী 
বংশে বিবাহ করে। 

শিষ্য । এই স্থানে সামান্ত স্পট্ (১০%) চিহ্ন থাকিলে কি হয়? 
গুরু । মান সন্ত্রম ও অর্থহানি হয়। 

শিষ্া। এই স্থানে চতুষ্ষোণ (500816 ) চিহ্ন থাকিলে কি হয়? 

গুরু। আধিপত্য করিবার" ক্ষমত। প্রাপ্ত হয় । [চিত্র ২] 

শিষ্য । বৃহস্পতির স্থানে যবচিহ্ন থাকিলে.কি হয় ? 

গুরু। তাহ! হইলে জাতক সামাঞ্জিক নিগ্রহে বিশেষ কষ্ট পায়। 

শিল্ক । এই হানে ত্রিতৃঙ্গ চিহ্ন থাকিলে কি হয়? 

গুরু । এই চিন্ধ থাকিলে জাতক রাজদূত বা ঘটক ঠধ [চিন্ন১] 

শিষ/ | এই স্থানে জাল চিহ্ক (7111০ ) থাকিলে কি হয়? 

গুরু । এই চিহ্ধ থাকিলে জাতক কুসংস্ক।রবিশিষ্ট, স্বার্থপর ও অহঙ্কারী হয়, 

এবং একাধিপত্তস্থাপনে ইচ্ছা! করে। [চিত্র ২] 

শিষ্য । প্রভে!! বুহম্পতির স্থানে আরও একটি চিহ্ন দেখিতে পাওয়৷ 

যায়, সে সম্বন্ধে আমার জিজ্ঞান্ত আছে। এই স্থানের বহু রেখাকে একটি রেখ। 
কণ্তিত করিতে দেখা যায়, তাহাতে কি ফল হয়? 

গুরু। পুরুষের এই চিহ্ন থাকিলে লম্পট হয় ও স্ত্রীলোক অসতী হয়। 

শিষ্য । বৃহস্পতির দশায় জন্ম হইলে কিরূপ হয়? 

গুরু । এই দশায় জন্ম হইলে, বলিষ্ঠ, বর্ণ গোলাপী, চক্ষু আয়ত ও 

নীলবর্ণ, চুল কটা ও কুঞ্চিত (কিন্ত যৌধনে ঘন), দণ্ত সাদা ও বৃহৎ, 

মুখশ্রী; সুন্দর, সুন্দর চিবুক, (ইহার মধ্যে একটা গর্তের ন্যায় থাকে); 

শবণশক্তি হুঙ্ম, স্বর মিষ্ট হয়, এবং উত্তম আহার বিহার করিতে ইচ্ছা করে। 

এই সম্বঙ্জে আরও একটী কথ! বলিতেছি, শ্রবণ কর; যাহাদের বৃচম্পতির স্থান 

উচ্চ থাকে, তাহাদের আত্মবিশ্বাস অধিক হয়) তাহাদের অঙ্গুপী চৌক 
(১0710) ও তৃতীয় পর্ব স্থূল হয়; তাহাদের হস্ত নরম বা অধিক কঠিন হয় 

ন। ; এবং বুদ্ধা্ুলীর প্রথম পর্ব লম্বা হয়। 

শিষ্য । বৃহস্পতি কোন্ কোন্ স্থানে আধিপত্য করে ? 

গুরু। বৃহস্পতি শরীরের মধ্যে ফুস্ ফুস্, রক্ত, এবং অন্ত্রের ( 1111১ 

(8116 ) উপর আবিপত্রা করে এবং এই কারণেই পর্ষীঘাত, হঠাৎ জর, 
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রক্তাধিক্যের পীড়। হয় এবং জাতক অশ্ব এবং অশ্বযান হইতে পতিত হয়। 
ইহাদের স্বভাব উগ্র হয় এবং ইহাদের হস্তলিপি বড় ও পরিস্কত হয় । / 58). 

শিষ্য। শনির স্থান উচ্চ হইলে, কিরূপ ফলপ্রদ হয়? 
গুরু। শনির স্থান উচ্চ হইলে জাতক মৌনাবলম্বী, নির্জনবাসী, ভীরু, 

বলবান্ কালোয়াৎ বা উচ্চসঙ্গীত-প্রিয় হয় এবং কৃষিকার্ধো রত থাকে। 

ইহার। বিবাহে অনিচ্ছ! প্রকাশ করে এবং আত্মাভিমানী হয়। 
শিষ্য । শনির স্থান নিম্ন হইলে কি হয়? ূ 

গুরু। এই স্থান নিম্ন হইলে জাতক ভূর্ভাগ্যবিশিষ্ট ও নীচপ্রবুত্তির লোক 

হয়। ইহার আত্মহত্যা করিবার অভিলাষ করে এবং ইহার! নিরামিষভোজী 

হয়। কিন্ত ইহার সহিত ভাগ্য-রেখা বলবতী হইলে, এই সমস্ত ঘটনার হুম্বত। 

দেখিতে পাওয়া যায়। 

শিষ্য । এই শনির স্থানের উচ্চতার সহিত অপরাপর কি কি স্থান উচ্চ 

হইতে পারে এবং তাহাদের ফলাফল কিরূপ হয়? 

গুরু । যদি শনির স্থানের সহিত বুহস্পতির স্বান উচ্চ ভয়, তবে জাতক 

ভদ্র ও ধৈযাশালী হয়, কিস্তু বিষণ ও মু্চাগতবাধুগ্রন্ত হয়; এবং এই শনি 

বৃহস্পতির উচ্চতার সহিত বুধের স্থান উচ্চ হইলে, জাতক প্রাচীন ও বিজ্ঞান 
শান্তর অনুশীলনে ফত্ববান্ হয় এবং চিকিৎসাশান্ত্রে পারদর্শিত। লাভ করে। 
কিন্ত যদি শনি ও বুধের স্থান কেবল উচ্চ হয়, তাহা হঃলে জাতক অধার্শিক, 

জালিয়াৎ উগ্রস্বভাববিশিষ্ট, প্রতিহিংসাপরার়ণ চৌর ও সন্তানের প্রতি স্নেহশুন্ঠ 
হয়। যদি শনি ও মঙ্গলের স্থান উচ্চ হয়, তবে জাতক অত্যাচারী, বদ্মাইস, 

মিথ্যা প্রভূত্বস্থাপনে নিযুক্ত, নিলর্জ ও মনুষ্যদ্বেষী হয়। শুক্র ও শনির স্থান 
সমান উচ্চ হইলে, জাতক সত্য ও গুহাবিছ্| অন্রসন্ধানে রত থাকে, আত্মসং্যমী 

ও সন্দিপ্ধমনাঃ হয় এবং জাকৃজমক্ প্রকাশে নিযুক্ত থাকে; কিন্তু ইহার 
মধ্যে ষদি শনির স্থান প্রবল হয়, তাহা হইলে জাতক অহঙ্কারী, হিংদক ও লম্পট 
হয়। চন্দ্র ও শনির স্থান সমান উচ্চ হইলে, জাতক কুৎসিত হয় এবং 

অস্তদ্ টির দ্বার! গুহা ধর্মের জ্ঞান প্রাপ্ত হয়। 

শিষ্য । শনির উপর বহুরেখ। থাকিলেই কিরূপ ফলপ্রদ হয়? 

গুরু । শনি স্থানে একটী রেখা থাকিলে ভাগ্যবান ও বভরেখ। থাকিলে 

হতভাগ্য হয়। কিন্তু যদি একটা সিঁড়ি বা! মইঈএর ভ্ায় চিঙ্গ থাকে, 
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এবং এ চিন্ক বৃহস্পতির অভিমুখে যায়, তাহা হইলে সৌভাগ্য ক্রমশঃ 
বৃদ্ধি পায়। 

শিষ্য । একটা সরল রেখ! যদি হৃদয়রেখা হইতে উঠিয়া, শনির স্থানে যায়, 

তাহ। হইলে কিরূপ ফলগ্রদ হয়? 

গুরু। এইরূপ রেখ। থাকিলে জাতকের বিশেষ অর্থকষ্ট হয়; কিন্তু এই 
রেখা পরিষ্কুত ও স্পষ্ট হইলে, জাতক সেই সকল কষ্ট সহা করিয় 'অর্থোপার্জন 

করিতে সক্ষম হয়। | 

শিষ্য । এই শনির স্থানে তারকা-চিহ্ন থাকিলে কি হয়? 

গুরু । এই চিহ্ন থাকিলে জাতক দুর্ঘটনা, বজ্রপাত, সর্পাঘাত, ইত]।দি 

সার! হত হ্য়। 

শিষ্য । এইরপ চিহ্ন ততুক্কোণ-চিহ্ন দ্বার! বেষ্টিত হইলে কি হয়? 

গুরু । তাহ। হইলে জাতক এরূপ বিপদের সময় পলাইয়া রক্ষ। পাইতে 
পরে। | 

শিষ্য । যদি শনির স্থানের উপর একটি চতুক্গোণের কোণে লাল দাগ থাকে, 
তাহা হইলে কি হয়? 

গুরু। তাহ হইলে জাতক অগ্রিমবন্ধীয় বিপদে পতিত হয়) হইয়াও 
রক্ষা পায়। 

শিষ্য । ত্রিভুজ চিহ্ন থাকিলে কি হয়? 

গুরু । শনি স্থানে ত্রিভূজ-চিহ্ন থাকিলে জাতক ভৌতিক ও এন্দ্রজালিক 

বিগ্তা শিক্ষা করে; কিন্ত যদি মধ্যমাঙ্গুলীর তৃতীয় পর্বে তারকা-চিহ্ন থাকে, 

তাহ। হইলে, জাতকের অমঙ্গল ঘটিয়! থাকে । 
শিষ্য । শনি স্থানে ক্ুশ-চিহ্ন থাকিলে কি হয়? 

গুরু। তাহা হইলে জাতক ভৌতিক বিগ্া বা ধর্ধের অপব্যবহার করে এবং 

পাগ লামীও করিয়া থাকে। 

শিষ্য । আর জালচিন্ক ( 2111০ ) থাকিলে কি হয়? 

গুরু। তাহা হইলে জাতক অর্থকষ্ট পার ও ঠভাগ্য হয়। 

শিষা। শনির দশায় জন্ম হইলে, কি প্রকার ফলভোগ করে ? 

গুরু। এই দশায় যাহার জন্ম হয়, সে কুশ বা রোগী, পিঙ্গলবর্ণ হয় এবং 

ইহার শরীর মধ্যাকার; চক্ষু ক্ষুদ্র ও রুষ্ণবর্ণ নাসিক! দীর্ঘ স্থল কাল ও 
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সোজা ( শুকরের কুঁচির মত ) স্কন্ধ বিস্তৃত হয়। এই ব্যক্তি একগুঁয়ে, ভীরু, 

সন্দিগ্ধচিত্ত এবং ধৈর্যাবলম্বী হয়। 

শনি, অস্থি, গ্রন্থি, গ্রীহা এবং মেরুদণ্ডের উপর আধিপত্য করে। শনির 
দশায় জন্মিলে, জাতক মুগীরোগ, পক্ষাঘাত, ক্ষত ঘ। ও বিশেষ প্রকারে পতিত 

হইলে, যে সমস্ত বিপদ উপস্থিত হয়, সেই সমস্তই ভোগ করে। শনি যাহার 

অধিক প্রবল হয়, তাহার দশ্পংক্তি হুর্বল হয় শীত পতিত হইয়! যায়। 

শনির দশায় জন্মিলে, জাতকের হাত লম্ব। এবং অঙ্গুলীর অগ্রভাগ চগড়া 

হয় এবং জাতক ছুঃখী হয়। 

শিষা। এক্ষণে রবির স্তান সম্বন্ধে কিছু বলন। 

গুরু । রবির স্থান উচ্চ-হইলে, জাতক শিল্প, সাহিত্য, সঙ্গীত ও চিত্র 

বিগ্ভায় পারদশী হয়। নুতন বিষয় আবিষ্কার করিতে সমর্থ হয়। অপরের 
অগুবরণ করিতে সঙ্গম হয়। সে ব্যক্তি চঞ্চলপ্রকৃতি ও প্রকৃত বন্ধু 

করণে অক্ষম হইলেও, দয়ালু উদার স্বভাব হয়; শাহর মন স্থন্দর বস্তুতে 

সহজেই আকৃষ্ট হয় এবং ইন্দ্রিয় চরিতার্থ করিবার জন্য জীলোকদিগকে ভাগ- 
বামে না); বরং «এই ভালবাসাকে প্রকৃত অবস্থার পরিণত করে। রবি ও 

ববের সমান উচ্চ হইলে, জাতক সদ্বিবেচক, দৃঢ় প্রতিজ্ঞ, তীক্ষদৃষ্টি, শান্নান্ুশীলনে 
রত এবং বক্তৃতা ও রচনায় শক্তিসম্পনন হয়। রবি ও চন্দের স্থান উচ্চ হইলে, 
জাতক সুবুদ্ধি, কল্পনাপ্রিয়, চিন্তাঘস্ত ও সরলহ্দয় হয়। রবি ও শুক্রের গ্ান 
উচ্চ হইলে, জাতকের স্বভাব শান্ত ও শীল এবং অন্ত সকলকে সন্তুষ্ট করিতে 

সমর্থ হয়| 

শিষ/ | রবির স্থান অধিক উচ্চ হইলে কি হয়? 

গুরু । রবির স্থান অধিক উচ্চ হইলে, জাতক গশর্থাভিলাষী, অপব্যয়ী, 

বিপামী (খোন্পোষাকী ), হিংসক, অবিবেচক, চঞ্চল এবং কুতাফিক হয়) 
তাহার মানসিক ছুর্ধলতা থাকে এবং সে কুচিস্থায় রত থাকে । তাহার হস্ত 

কোমল, নখের অগ্রভাগ চওড়া, অঙ্কুলী বাক! এবং বুদ্ধাঙ্ুলীর গ্রথম পর্ব দীর্ঘ হয়। 

শিষ্য। রবির স্থান নিয় হইলে কিরূপ হয়? 

গুরু । জাতক অপস হয় এবং জ্ঞানোপার্জনে বিরত থাকে | 

শিষ্য । রবির স্তানের উপর ভিন্ন ভিন্ন চিহ্ন থাকিলে কিরূপ ফল'প্রদ হয়, 
তাহা বলিলে কৃতার্থ হই। 

শি--৪ 
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গুরু । এই রবির স্থানের উপর তারকা-চিহ্ন থাকিলে, জাতক অর্থলাভ 

করিয়৷ বড়লোক হইয়া মানসিক সুখে বঞ্চিত থাকে, ও বহুকষ্টে খ্যাতনাম| 

হয়। কিন্তু এই রবির স্থান বলবান্ হইলে, তাহার পরিশ্রম ও গুণের জন্য 
খ্যাতিলাভ হয় এবং এই তারক।-চিহ্ছের সহিত যদি রবির স্থানে অনেক 

রেখ। বর্তমান থাকে, তাহ] হইলে, সে ধনী হয়। 
শিধা। তথায় জাল-চিহ্ন'( 01111) থাকিলে কি হয়? 

গুরু। জাতক অন্নবুদ্ধি ( অসম্থুখ ), গর্বিত এবং যশোভিলাষী হয়। 

শিখ । রবির স্থানের উপর ক্রুশ-চিহ্ন ( 0:105৯ ) থাকিলে কি হয়? 
গুরু । শিল্চ্চ। করিবার ক্ষমতা থাকে ন; কিন্তু এ সঙ্গে আর একটা 

সরল রেখ। থাকিলে অর্থাগম হয় । 

শিষা। ত্রিভুজ চিহ্ন থাকিলে কি হয়? 

গুরু । তাহ! হইলে শিল্পবিদ্যায় পারদশীঁ হয়। 
শিষ্য । এক্ষণে রবির দশায় জন্ম হইলে জাতক কিরূপ অবস্থাপনন হয়, 

তৎসঘ্ন্ধে অনুগ্রহ করিয়া কিঞ্চিৎ বলুন। 

গুরু । এই দশায় জন্মিলে জাতক তীক্ষবুদ্ধি, সৌনর্ধ্যপ্রিয়, যশন্বী হয় 
এবং শিল্পকাধ্যে পারদর্শী হয় । 

আর এই রবির স্থান উচ্চ হুইলে, অর্থলোভী, অহঙ্কারী ও আত্মপক্ষ- 
সমর্থনকারী হয়। সে ব্যক্তি সুন্দর, মধ্যাকার, রক্তবর্ণ এবং তাহার গণ্দেশ 

লালবর্ণ হয়। তাহার কেশ পাতিল! লম্বা ও কটা হয়। চক্ষু বড় ও উজ্জ্বল 

হয়। মুখ মধ্যাকার) ওষ্ঠাধর মমভাবে মোটা, চিবুক গোল এবং অল্প বড় 
এবং অঙ্গ প্রত্যঙ্গ শ্ুগঠন হয়। তাহাদের করতলের ও অঙ্ুলীর দৈর্ঘ্য সমান 

হয় এবং অঙ্গুণীগুলি চৌক হয়। রবি হদর, চক্ষু ইত্যাদির উপর আধিপত্য 

করে। এই দশায় চক্ষুজ্জ্যোতির ন্যানত।, শিরংপীড়া, হৃদরোগ প্রভৃতি 

হয়। 

শিষ্য । এই রবির স্থানের বিষয় শুনিয়া আমার জ্ঞান হইতেছে ষে, 

ঈশ্বর স্ুধ্যকে মন্তৃষ্যের পার্থিব উন্নতির জন্যও স্থষ্টি করিয়াছেন । দয়া করিয়া 

এক্ষণে বুধের স্থান উচ্চ হইলে কিরূপ ফলপ্রদ হয়, বলুন। 
গুরু । বুধের স্থান উচ্চ হইলে, জাতক শাস্ত্রঙ্ঞ, বুদ্ধিমান, সাহসী, বক্তৃতা 

করিতে সক্ষম, ব্যবপায়ী, পরিশ্রমী, নুতন বিষয়ের আবিষ্কারক, চঞ্চল, 
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ভ্রমণকারী, গুহাধর্্মানুসন্ধামী হয়। এতঘ্যতীত বালকর্দিগের সহিত ক্রীড়া 

করিতে ভালবাসে ও অল্প বয়সে বিবাহ করে। 

শিশ্য। বুধের স্থান অতিশয় উচ্চ হইলে কি হয়? 

গুরু। তাহ! হইলে মিথ্যাবাদী, বিশ্বাসঘাতক, প্রবঞ্চক, রসিকতা প্রয়, 

কপট ও মূর্থ হয়। 
শিষ্য । উক্ত স্কান নিয় হইলে কি হয়? 

গুরু। জাতক উদ্যমরহিত ওমমূর্খ হয়। 

শিষ্য । বুধের স্থানের উচ্চতার সহিত বদি অঙ্গুলী সকল নুচ্যগর হয়, তাহ। 

হইলেকি হয়? 

গুরু । জাতক উত্তম বন্টুতা করিতে পারে। 

শিষ্য। এই স্থানের উচ্চতার সহিত অস্ুণীগুণি চৌক হইলে কি 

হয়? 

গুরু। জাতক তর্কের সহিত বক্তৃতা করিতে পারে। 

শিষ্য । এই বুধের স্থানে একটা সরল রেখ! থাকিলে কি হয়? 
গুরু। জাতক অতিশয় ভাগ্যবান্ হয়। 

শিষ্য। একটা সরল রেখা যবচিহ্নসংযুত্ত' হইয়া, এই স্থান হইতে রবির 

স্থান পর্যন্ত যাইলে কি হয়? 

গুরু । বিন। কারণে ছুর্ভাগ্য উপস্থিত হয় । 

শিষ্য । বুধের স্থানের উপর বছরেখা থাকিলে কি হয়? 

গুরু । জাতক শান্্রানহ্ুশীলনে রত থাকে । 

শিষ্য। বহুরেখ। হৃদয়রেখার সহিত মিলিত হইলে কি হয়? 
গুরু । জাতক দাতা হয়। 
শিষ্য। এইরূপ বহুরেখ। সব্বেও বুধের স্থান অঠি উচ্চ হইলে কি 

হয়? 

গুরু । চিকিত্মক হুইয়। চিকিৎসা সম্বন্ধে বিশেষ বুৎপত্তিলাভ করে। 

এবং কখনও কখনও এই চিকিৎসাশান্বের ছ্বারাই বাতুলত। প্রাপ্ত হয়। 

শিষ্য। এইরূপ চিন্ক স্ত্রীলোকের হস্তে থাকিলে কি হয়? 

গুরু। তাহা হইলে তাহার কোন চিকিৎসক বা শান্ত্রজ্ের সহিত বিবাহ 
হয়। 
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শিষ্য । বুধের স্থানের উপর রেখ। সকল 'অধিক স্কুল হইলে কি হয়? 

গুরু | জাতক বৃথ। বাক্যব্যয়ী হয়। 

শিষ্য | বুধের স্থান রবির স্থানের দিকে বা হস্ত পাশ্বে ছেণিয়। থাকিলে 

ক হয়? 

৫ | রবির অভিগ্ুখে যাইলে ভাগ্যরেখাকে বণবতী করে; ও বিগ্ঞান- 

শপে বঞ্রুত। করিবার ক্ষমতা থাকে । কিন্ত হস্তপার্থের অভিমুখীন হইলে 
বাবস।য় ও শিল্পকাফ্যে বিশেষ বধ্যুৎপত্তি লাভ করে। 

শিখ্য । এই বুধের গানে তারক।-চিহ্ন থাকিণে কি হয়? 

গুরু । এই চিহ্কে জাতক প্রতাবুক ও চৌর হয়। 

শষ্য । ব্রিভুজচিহ্ন থাকিলে কি হয়? 

গু । রাজনৈতিক বুদ্ধিবিশিষ্ট হয়। 

শিধা। এই বুধের স্থানের উপর জ্ুশ-চিঙ্ থাকিলে কি হয়? 
গুরু । জানুক প্রতারক ও চৌর হয়। 

শিষ্য । জালচিহ্ন থাকিলে কি হয় ? 

গুরু। জাতক এরাবঞ্চক ও চৌর হয়। 

শিষ্য । প্রভূ! এ পরাস্ত আমার জ্ঞান ছিল যে, লোক সঙ্গদোষে ব৷ 

সঙ্গগুণে অমৎ বা সৎ হয়, কিন্তু ক্রমে যতই আপনার ক্পায় ঈশ্বর স্বষ্টির 

নিরমাবলীর বিষয় শ্রবণ করিতেছি, ততই বোধ হইতেছে যে, মনুষা সঙ্গদোষে 

বা সঙ্গগ্ুণে অসৎ বা সৎ হইতে পারে না; বরং তাহাদের প্রাক্তনকন্মমসস্তৃত 

ফল সমূহ বর্তমান জীবনে ভোগ করিবার নিমিত্ত জন্মকালীন একেবারে নির্দিষ্ট 

হইয়! যায়। গুরুদেব এক্ষণে বুধের দশায় জন্মগ্রহণ করিলে কিরূপ অবস্থ। 
হয) তংসম্বন্ধে উপদেশ করিলে এ দাস কৃতার্থ হয়। 

গুরু । বুধের দশায় জন্মিলে, জাতক তীক্ষবুদ্ধি হয়--সকল বিষয় বুঝিতে 

পারে। শান্ত্রবিদ্য (অধিক সময়ে চিকিৎসাশাম্্র) ভালবাসে, এবং কার্য 

তংপর হয়। জাতকের আকার খব্ব এবং শরীরের গঠন সুন্দর হয় এবং 

যৌবনকালে আরও সুন্দর দেখায় । উচ্চ কপাল, চঞ্চল চক্ষু, লম্ব' ও শুচালু- 

চিবুক এবং ক্ষীণ স্বর হইয়। থাকে । হস্ত প্রায়ই দীর্ঘ হয়, অঙ্গুলীর গঠন 

মিশ্র বলিয়া বোধ হয় এবং কনিষ্ঠান্তুলী সমান উচ্চ সুচালু হয়। 

শিষ্য । বুধ শরীরের কোন্ কোন্ অংশে আধিপত্য করে ? 



ধ-মঙ্গল-চিষ্ক . ] হস্ততল । ই 

গুরু । মস্তক ও জিহ্ব|। 

শিষা। এই দশায় জন্মিণে কি কি গী। হইবার সম্ভাবনা ? 

গুরু । বাতুলতা, শ্লেন্সঘটিত ও পিত্ঘটিত রোগ সকল উৎপন্ন হয়| 
শিষ্য । এক্ষণে মঙ্গলের সন্বদ্ধে কিঞ্চিৎ বলুন। 

গুরু । মঙ্গলের স্থান ঢুইটা-__একটী বুধের স্থানের নিয়ে এবং অপরটা 

€ৎস্পতির স্থানের নিম়ে--এ বিষয় তোমাকে ইতিপূর্বে বলিরাছি। অতএব 
তুমি তোমার স্বাভাবিক বুদ্ধি অনুযায়িক যেরূপ সহজভাবে প্রশ্ন করিতেছিলে 

এঙ্গণে সেইরূপ প্রশ্ন করিলে আমিও প্রকৃত উত্তর দিব । | 
শিষ। বুহস্পতির নিয়স্থ মঙ্গলের স্থানুটা উচ্চ হইণে, জাতক কির? 

অবস্থাপন্ন হয়? 

গুরু । জাতক সাহসী, গ্রত্যৎপন্নমতি ও যুদ্ধাভিলাষী হয়। 

শিখা । বুধের নিয়স্ত মঙ্গলের স্থান উচ্চ হইলে, কিরূপ হয়? 
গুরু । জাঙক ধীরপ্রকৃতি হইয়া! ঈশ্বরের উপর নির্ভর করে) এবং অন্তা” 

পণ্য হইতে বিরত থাকিতে চেষ্টা পায়। 

শিদ্য। কিন্ত যদি মঙ্গলের উওয় স্থান সমান উচ্চ হয়, তাহা হইলে 
কি হয়? 

গুরু। তাহা হইলে জাতক উগ্র স্বভাব, অবিচারা, নিষ্ঠুর, শোণিতলোলুপ 
(শোণিতপাত, শোণিতদশন, ইত্যাদি বিষর ভালবাসে ), কামাতুর হয় এবং 
৩|হার বাক্য অত্যুক্তিপূর্ণ হয়। 

শিষ্যা। মঙ্গলের উভয় স্থান নিম্ন হইলে কি হয়? 

ওর । জাতক ভীরু ও বালম্বভাব হয়। 

শিষ্য। যদি মঙ্গলের উভয় স্থান এবং রবির স্থান সমান উচ্চ হয়, তবে 

|ক হয়? 

'গুরু। জাতক সহিষণুতা-গুণবিশিষ্ট হয়, বিজ্ঞানশান্ত্রে পারদর্শী এবং 
সহাঙ্থসন্ধানে পটু হয়। 

শিষ্য । যদি মঙ্গলের ছুইটা স্থান ও চন্দ্রের স্থান সমান উচ্চ হয়, তবে 
কিরূপ হয়? 

গুরু। তাহ! হইলে জাতক নৌকাচালনবিগ্যায় পারদর্শী হয়। 
শিষ্য । মঙ্গলের উভয় স্থান এবং বুধের স্থান সমান উচ্চ হইলে কি হয়? 



৬০ 

গুরু । 

শিষ্য । 

গুরু । 

শিষ্য। 

গুরু | 

শিষ্যু। 

গুরু | 

শিষ্য । 

গুরু । 

মোকদ্দমায় 

সামুদ্রিক শিক্ষা । [ মঙ্গল-চিহন | 
শপ ২ পিপল 

জাতক তাকিক ও রসিকতাপ্রিয় হয়। 
মঙ্গলের উভয় স্থান এবং শনির স্থান উচ্চ হইলে কি হয়? 

জাতক মনুষ্যদ্ধেবী, নিলজ্জ, অধার্িক ও হতভাগা হয় । 

মঙ্গলের স্থান 'অত্যন্ত উচ্চ হইলে কি হয়? 

জাতক স্থাবর সম্পত্তির অধিকারী হয়। 

এ স্থান অতি নিয় হইলে কি হয়? 
জাতক স্থাবর সম্পত্তিবিহীন হয়। 
মঙ্গলের স্থানের উপর তিল-চিন্ন থাকিণে কি হয়? 

ছুই হস্তেই বুধের শিয্স্থ মঙ্গলের স্থানে তিল-চিহ্ন থাকিলে 
সম্পত্তি ন্ট হইয়। যায়; কিন্তু এ চিহ্ন এক হস্তে থাকিলে, কিয়ৎ- 

পরিমাণে রক্ষা পায়। আর যদি এরূপ তিল-চিহ্ন বৃহস্পতির নিয়স্থ মঙ্গলের 

স্থানের উপর থাকে, তাহা হইলে পৈতৃক সম্পত্তির ধ্ররূপ অবস্থা হয়। 

শিষ্য। 

গুরু। 

শিষ্া। 

গুরু | 

শিষ্য। 

সুরু । 

মঙ্গলের স্থানের উপর তারকা-চিহ্ন থাকিলে কি হয়? 

এই চিহ্ন থাকিলে জ।তক হত্য। করিবার উগ্ভম করে। 
ত্রিতুজ-চিহ্ন থাকিলে কি হয়? 

যুদ্ধবিষ্ভায় পারগ হয়। 

ক্ুশ-চিহ্ন থাকিলে কি হয়? 
নিজে অতি দু প্রতিজ্ঞতার (একগুয়েমীর ) জন্ত কলহ উপস্থিত 

কারয়। বিপর্দে পতিত হয়। 

শিষ্য । 

গুরু | 

জাল-চিহ্ন থাকিলে কি হয়? 

এ চিহ্ন থাকিলে কোনরূপ বিপর্দে পতিত হইয়া! সন্কটাপনন হয়, 

অথব৷ মৃত্যুমুখে পতিতও হয়। 

শিষ্য। মঙ্গলের দশায় জন্মিলে জাতক কিরূপ ফলভোগ করে, অনুগ্রহ" 

পূর্বক ধলুন। 

গু | এই দশায় জন্মিলে জাতক সাহসী, বিপদে ধৈর্যাবলম্বী, আত্ম- 

রক্ষক ও সকল কন্মে উদ্যোগী হয়। জাতক মধ্যাকারগঠন, বলবান্ আয়তচক্ষুঃ- 

( চক্ষুঃ প্রায়ই রক্তবর্ণ) থাকে এবং লালবর্ণ হয়। জাতকের নাসিকা বংশীর 
মত, চিবুক দীর্ঘ, গল! মোট! ও ছোট এবং স্বন্ধদেশ গ্রশস্ত হয়। করতল শক্ত 

ও সকল অঙ্গুলীর তৃতীয় পর্ব মোটা এবং বৃদ্ধান্থলীর প্রথম পর্ব দীঘ হয়। 
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শত ৷ মঙ্গল শরীরের কোন্ কোন্ স্থানে আধিপত্য করে? 
গুরু । শোণিত ও গ্রীবার উপর আধিপত্য করে। 

শিষ্য । এই দশায় জন্সিলে কি কি রোগ উপস্থিত হইবার সম্ভাবনা ? 

গুরু । গলাফোলা, বসন্ত এবং শন্ত্র ও ভূমি হইতে শারীরিক বিপদ্ 
উপস্থিত হয়। 

শিধ্। আপনার নিকট মঙ্গলের স্থানের নিষয় শুনিয়া জানিলাম যে, 

মঙ্গল সকল বিষয়েই অমঙ্গল ঘটায়। যাহা হউক, এক্ষণে চন্দ্রের থান উচ্চ 
হইলে কি হয়, অনুগ্রহ করিয়। বলুন । 

গুরু। জাতক চিন্তাবুক্ত, বিষ, পরিত্র বুথাকল্পনীপ্রিয় হয়; আত্ম- 

তত্বান্ুসন্ধানে রত থাকে এবং সঙ্গীতবিদ্যায় উন্নতি করিবার চেষ্টা করে। 

এইরূপ প্রকৃতির লোক অলস, অহংতত্বজ্ঞানবিশি্ ও অস্থিরচিন্ত হয় এবং 

কোন এক বিষয় লইয়। চিন্তা করিতে করিতে এনরপভাবে বাহ্ ইন্দ্রিয়ের সংযম 
হই়। বায় যে, ভবিষ্যৎ বিষয়ও স্বপ্নষোগে দেখিতে পায়। এই ব্যক্তি চঞ্চল: 
স্বভাববশতঃ জলতভ্রমণে রত থাকে; এবং ধর্মান্থুশীলন অপেক্ষ। ঈশ্বরের 

লীলানুসন্ধানে অধিক আমোদ বোধ করিরা, তাতেই নিযুক্ত থাকে । এই ব্যক্তি 
এত কর্পনাপ্রিয় হয় যে, শিল্প এবং সাহিত্যেও কল্পনার ভাব আনিয়। ফেলে । 

এই ব্যক্তি এইরূপ বিবাহ করে যে, এই ব্যাপার আত্মীয়, স্বজন, বন্ধু, বান্ধবের 

অত্যন্ত বি্মরকর বলিয়। বোধ হয়) যেমন--আপনার জাতীয় বয়ঃস্থা৷ বা 

বিধব| কন্ঠ] বিবাহ। 

শিষ্য । চন্দ্রের মধ্যবর্তী স্থান অত্যন্ত স্থল ও উচ্চ দেখ! যায়; ইনার 

ফল কিরূপ হয়? 

গুরু । এইরূপ হইলে আভ্যন্তরিক নাড়ীর রোগ উৎপন্ন হয়। 

শিষ্য । চন্দ্রের স্থানের উপরিভাগ অত্যন্ত উচ্চ হইলে কি হয় ? 
গুরু । জাতক, পিন্ত বাত, শ্লেম্রজনিত রোগে আক্রাস্ত হয়। 

শিধ্য। শিরোরেখা ছই ভাগে বিভক্ত হইয়া যদি চন্দ্রের স্থানের উপর 
আইসে এবং মঙ্গলের স্থানের নিম্নে থাকে) রবির স্থানে জাল-চিহ্ন থাকে, 

হাহা হইলে, এই কয়টীর সমষ্টি কিরপ ফল প্রদান করে, তাহা অনুগ্রহ 
করিয়৷ বলুন। 

গুরু | জাতক লম্পট, পর নিন্দাকারী, কদাচারী, ভীর ও উদ্ধতস্বভাব হয়। 



৮১১প্রক ।শন্গা। | চন্দ্র-চিন্ধ । 

শিষ্য । চন্দ্রের স্থাশের উচ্চতার সহিত করতল কঠিন ও 'অঙ্গুলীর অগ্রভাগ 

মোট! হইলে কি হয়? 
গুরু। কৌশলপ্রিয় (মতলববাজ ), চঞ্চলমতি (খামখেয়ালি ), উগ্র- 

প্রক্কৃতি, অসন্তষ্ট, পৌন্তণিকধন্মোন্মত্ত, শিরঃপীড়াগ্রস্জ, আস্মাভিমানী ও গভীর 

চিন্তাশীল হয়। 

শিষ্য । চন্দ্রের স্থান "অধিক উচ্চ হইয়া, বিস্তৃত হওত মণিবন্ধ পধ্যন্থ 

আপিয়। কোণাকুতি হইলে কি হয়? 

গুরু। জাতক চিন্তাপুস্ত' হয় এবং ত্যাগ স্বীকার ককে। 

শিষ্য | চন্ত্রের স্থান ম্দীত না হইলে কি হয়? 
গুরু । জাতক চিন্তা করিতে অক্ষম হয় ও মনের গ্ডির51 রাখিতে 

পারে না। 

শিষ্য । চন্দ্র ও বুধের স্থান সমান উচ্চ হইলে কি হয়? 

গুরু । জাত আমোদরত ও বল্পনাপ্রিয় হয়। 

শিষ্য । চন্দ্র ও শনির স্থান সমান উচ্চ হলে কি হয়? 

গুরু । জাতক সব্বদ। মলিন বন্দ পরিধান করে। ভীর এবং অজীর্ণ 

বোগগ্রস্ত হয়। 

শিষ্ঠ। অন্ত সকল গ্রহের স্থান নিম্ন) কিন্ত চন্দ্রের স্থান কেবল উচ্চ 
হুইলে কি হয়? 

গুরু । জাতক চিন্তা ও কগ্নার সব্ধদ। নিযুক্ত থাকে । 

শিষ। চন্দ্রের স্থান উচ্চ বা স্ফীত, হস্তের চতুফোণের নিম্নে ক্রুশ চিহ্র- 

যুস্ত। এবং ইহাদের সহিত অস্গুলীর গঠন স্থচালু হইলে কিরূপ ফলপ্রদ 

হয়? 

গুরু । জাতকের অতীন্দ্রিয় বিষয়ে দর্শনশক্তি প্রবল হয়। 

শিষ্/। চন্দ্রের স্থানের উপর সরল রেখ। থাকিলে কি হয়? 

গুরু। জাতক কোনরূপ দ্ুখটনা ঘটিবার পুব্বেই জানিতে 

পারে। 

শিষ্য । এই স্থানে বহুকেখা থাকিলে কি হয়? 

গুরু । প্রত্যাদ্দেশ পাইয়। থাকে, উপদেবতা হইতে ভর পায় এবং 

ভবিষ্যৎ ঘটন। স্বপ্নে দেখিতে পায় । 



চক্্র-চি্ধ। ] হস্ততল | ৩৩ 

শিষ্য । ক্রুশচিহ্ন থাকিলে কি হয়? 

গুরু। জাতক বাত-বাধিগ্রাস্ত ও মিথ্যাবাদী হয়; এই চিষ্ন অতাস্ত বড়, 

হইলে, নিজেকেই বঞ্চিত করে এবং ছোট হইলে প্রস্ত্রজালিক হুয়। 

শিষ। একটি সরল রেখা মণিবন্ধ হইতে উঠিয়া, চন্দ্রের স্থান পধ্যস্থ 

মাসিলে কি হয়? ছু 

গুরু । জাতক কোপনস্বভাব ( খিটখিটে ) হয়। 

শিষ। যদি একটা ধনুঃসদৃর্শ রেখ। বুধের স্থান ভইতে চন্দের স্থানে যায়, 

শাহ! হইলে কি হয়? 

গুরু । তাহ! হইলে জাতক প্রত্যাদেশ পায় এবং ভবিষ্যৎ বিষয় স্বগ্রে 

দেখে, ও এহ সকল বিষয় প্রকাশ করিবারও শ্মত| পাইয়। থাকে। 

শিষ/া। হস্ততলের নিক হইতে একটা সবল রেখ! চন্দেগ স্থান পযান্ 

আমিলে কি হয়? 

ওর | জাতকের জললমণ হয়। 

শিষ্য | এই স্তানের উপর তারকা-চিহ্ন থাকিলে কি হয়? 

গুরু । জাতক জলমগ্ন হইয়! মরিয়া যায় । কিন্ত ইহার সহিত যি চন্মেব 

স্থান উচ্চ থাকে এবং শিরোরেখা এই চন্দ্রের স্থান পধ্যন্থ আইসে, তাহ। হইলে 

দাতক জলমগ্ন হইয়। আত্মহুত্য। করে। 

শিষ্য । বদ একটা হুক রেখা এই তারক।-চিচ্কের সহিত 'আমুরেখাকে 

সংঘুক্ত করে, তাহ! হইলে কি হয় ? ৃ 

গুরু । তাহা হইলে জাতকের মুষ্চাগত-বাষু-রোগ উৎপন্ন ভয় । 

শিষা । এই স্থানে বু সরল রেখ। থাকিলে কি হয়? 

গুরু । জাতক সর্বদ! যন্ত্রণ। ও কষ্ট ভোগ করে। 

শিষ্য! চন্দ্রের স্থানের উপর কোণাকৃতি ( 51100] ) চিহ্ন থাকিলে কিহয়? 

গুরু । জাতক জলমগ্ন হইয়। মরিয়া যায়। 

শিষা। এই স্থানে অর্ধবৃত্বচিক্ক থকিলে কি হয়? 

গুরু । তাহাতেও জলমগ্ন হওয়ায়, মৃত্য হয়। 

শিষ্য। এই স্থানের ত্রিভুজ-চিহ্ন থাকিলে কি হয়? 

গুরু । জাতক এন্ত্রজালিক বিদ্যায় পারদর্শী হয়। 

শিষ্য । জালচিহ্ থাকিলে কি হয? 

শি--৫ 
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গুরু । জাতক তুঃখী, অস্থির এবং অসন্তুষ্ট হয় ও মিথ্যা বিষয়ের ধারণ। 

করে। 

শিষ্য । চন্দ্রের দশায় জন্মিলে কি হয়? 

গুরু! তাহা হইলে জাতকের অনুমান শক্ষি থাকে ও ছুঃখী হয়; এবং 

নিক্ধনে থাকিতে ভালবাসে--গোলযোগে থাকিতে চাহে না। দিবায় স্বপ্র 

দেখে। মস্তক গোলাকার, বড় ও দৃঢ় হয়ঃ বর্ণ ফ্যাকাসে; গঠন লঙ্কা ও 

ৰলিষ্ঠ, চুল পাতলা ও বড়; এবং চক্ষু বড়'হয়। হস্ত নরম হয়, অস্থুলী সকল 
স্ছচালু এবং বৃদ্ধান্ত্রলীর প্রথম পর্ব ছোট হয়। 

শিদ্য। চন্দ্র শরীরের কোন্ কোন্ স্থানে আধিপত্য করে? 
গুরু । মস্তক, উদর ও ফুস্ফুস্। 

শিষা। এই দশায় জন্মিলে, কি কি পীড়। উপস্থিত হয় ? 

গুরু । বাত, হাপানিকাসী ও পাগলামী উপস্থিত হয়; এবং গায় 
গলের বিপদে পতিত হয় । 

শিষ্য । আপনার দয়ায় চন্দ্রের স্থানের বিষয় শুনিয়া বুঝিণাম যে, চন্দ্র 
স্থানের উপর ভিন্ন ভিন্ন চিহ্ন থাকিলে, মন্ুষ্নের কষ্ট উপস্থিত হয় । এক্ষণে 

শুক্রের স্থানের বিষয় কিছু অগ্ুগ্রহ করিয়! বলুন । 

গুরু । বংস! শুক্রের স্থানের বিষয় কি কি বলিতে ১ইবে ? 

শিষা ৷ শুক্রের স্থান উচ্চ হইলে কি হয়? 

গুর। জাতক সৌন্দর্য্য, লাবণ্য, নৃত্য, সঙ্গীতের মধুরতা, কোমলতা 
ও সাধারণ বদান্ততার প্রশংস। করিতে ভালবাসে ; স্্ীলোকের প্রতি শিষ্টাচার 

প্রয়োগ করে এবং সর্বদা অপরকে সন্তুষ্ট করিতে ও নিজে প্রশংসিত 

হইতে ইচ্ছা! করে। 

শুক্রের স্থানের ও বুহস্পতির স্থানের ফলে এই প্রভেদ যে, প্রথমোক্তটীতে 

শ্লীলোকের সৌন্দ্যা বিষয়ে এবং দ্বিতীয়টাতে পুরুষের সৌন্দধ্য বিষয়ে মনকে 

আকুষ্ট করায় । 

শিষ্য । শুক্রের স্থানের উচ্চতার অপরাপর ফল কিরূপ ? 

গুরু। জাতক আমোদপ্রিয় ও সদালাপী এবং সন্তুষ্ট করিয়! গ্রাশংসাভাজন 

হইতে ইচ্ছা করে.। সে কলহ ও বিবাদে অনিচ্ছক ও অত্যন্ আমোদ- 

প্রিয় হয়; কিন্তু বুহস্পতির স্থানের উচ্চতায় গোলষোগপূর্ণ আমোদে রত 



ক্র-চিহ্ন | ] হস্তুতল। ৩৫ 

ধাকে। এইরূপ লোকের স্ত্রীলোকের গ্ভায় স্বভাব হয় এবং প্রায়ই চিত্রবিদ্ধ।, 

কবিত্ব ও সঙ্গীতবিগ্থায় স্বভাবসিদ্ধ জ্ঞান লাভ করে। 

শিষ্। এই গ্রহের স্থান উচ্চ হইণে, অপরাপর গ্রহস্থানের  শুভাশুও 

ধণের ইতর বিশেষ হয়.কি না? 

গুরু । শুক্রেব স্থান উচ্চ হইপে, অন্তান্ত গ্রহগণ অভ ফণ প্রদান করিলে 

তাহার অনেক উপশম হয়; কিন্কু অন্গুলীর অগ্রভাগ স্থচালু বহু রেখাধার 
বিচ্ছি্ন হইলে, এবং আযুরেখার * সমাস্তরাণ (1১7181101) মলের বেখ' 
(1516. 91 [171৯ ) এবং করতলে গ্রবৃত্তিরেখা (৬৮1714৯01৮4, থাকিপে 

মপরাপর গ্রহগণের অসশুভত্ব নষ্ট করে । 

|শ্যা। শক্রস্থান অত্াচ্চ হইণে কি হয়? 

ওর | ছাতক লম্পট, নিলক্জ, ব্যাডঠারধোবশ্দু! যত, চঞ্চণ, বুথাগর্ধিত 

« ৫প্রমালাপপ্রিয় হয়। 

শিষ্য । শুক্রস্থান ণির হইলে কি হয়? 

৪৫ | তাহা হইলে জাতক অলস, শিগাবগ্তার অপারগ হয় এবং অপরপঃ 

|রপু সকণ শপ. হয়, ও স্বার্থপরতা বুদ্ধি পায়। 

শিম্। শক্রের স্থানে বছ রেখ! থাকিলে কি হয়? 

'গুরু। ভাহ। হইলে জাতকের রিপু সকণ প্রবণ ই এবং স্বাভাবিক 

টগ্রপ্রকৃতি হ7। কিন্কু যদি ইটা বা ঠিনটা স্তণরেখ।মাজ। থাকে ৩ 

হইপে জাতক অরুতজ্ঞ হর়। 

শিষা। এই শুকের স্থান প্রশান্ত এবং বছবেখাবিশিষ্ট হইলে কি হয? 

গুরু । যদি সেই সঙ্গে জাতকের করতলে শক্র-বঙ্গনী (05016 9 

৬০10৯ ) থাকে, তাঠ।| হইলে জাতকের পম্পট-প্রভাব দদদমনীয়। 

শিধ্চ। একটা সরল রেখ। শুকরের স্থান হইতে বুধের হান পমা 

যাইলে কি হয়? 

খুরু। জাতকের শ্বভাদৃষ্ট হয় এবং গাহার প্রি পাপ্তি হাহাকে 

ভালবাসে । চিত্র ৫1476] 

শিষ্য। কোন রেখা মণিবন্ধ হইন্তে উঠিয়া, ইক্রের স্কানে বালে 
কি ভয়? 

গুরু । এই ব্রেখাটা শ্ুতানৃষ্টসচক | [ চিত্র 81%--৬ ] 
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শিষ্য । বিবাহ রেখা কোনটাকে বলে? 

গুরু। বৃদ্ধাঙ্গুলীর দ্বিতীয় পর্ব হইতে আমুরেখ। পর্যন্ত ষে রেখ! থাকে, 
তাহাকে বিবাহ-রেখা বলে। কিন্তু উক্ত রেখা ছিন্ন ভিন্ন হুইলে, বিবাহে ব৷ 

ভালবাসায় গোলযোগ উপস্থিত হয়। 

শিষ্য । অন্ত কোন রেখ দ্বারা বিবাহের বিষয় বুঝ! যায় কি না? 

গুরু। শুক্রের স্থানের বা বিবাহ-রেখার উপর যব-চিহ্ন থাকিলে বিবাহ 
বা ভালবাসা ভঙ্গ হয়। কিন্তু যদি উক্ত খব-চিহ্ন হইতে একটা সরল রেখা 

উঠিয়া রবিস্থান স্পর্শ করে, তাহা হইলে বিবাহ সম্পন্ন হয় এবং দাম্পত্য 

গরম আপু হয়। চিত্র ৫1১০__:১০1১১ ] 

শিষ্া। তিনটা সরল রেখ! গুক্রের স্থান হইতে বৃহস্পতির হান পথ্য 

বিস্তৃত হইলে কি হয? 

গুরু । জাতক দানশীল ও সুখী হয়। | চির ৫৮ ] 

শিষ। কোন স্কুলরেখ। শুক্রের স্থানে উখিত হইয়া, আয়ুরেখা ভেদ করও 

মঙ্গলের ক্ষেত্রে গ্রবেশ করিলে কি হয়? 

গুরু । জাতক হাপানি-কাসী-রোগগ্রস্ত হয়। 

শিষ্য । শুক্রের স্থানের উপর তারকা-চিহ্ন থাকিলে কি হয় ? 

গুরু । জাতক কোন স্ত্রীলোকের প্রলোভনে পড়িয়া কষ্ট পায়। 

শিষ্য। এই স্থানে চতুক্ষোণ চিহ্ন থাকিলে কি হয়? 
গুরু । এই চিহ্ন আযূরেখার সন্নিকটে থাকিলে, জাতক কোনরূপে বন্দা 

হইবার সম্ভাবন!। 
শিষ্য । শুক্রের স্থানের উপর ত্রিভুজ-চিহ্ন থাকিলে কি হয়? 

গুরু । গণিতণাস্ত্রে পারদর্শী ও প্রায় তৎপ্রিয় হয় । 

শিষ্য। এই শুক্রের স্থানে কুশ-চিহ্ন থাকিলে কি হয় ? 
গুরু । এই চিহ্কে জাতককে গোপনীয় বিপৎসঙ্কুল প্রেমে রত করাম। 

কিন্ত সেই সঙ্গে বৃহস্পতির স্থানের উপরও বদি ক্রুশ-চিহ্ন থাকে, তাহ! হইলে 

উভয়েরই প্রেম সুখকর হুয়। 

শিষ্য । জালচিহ্ন থাকিলে কি হয়? 

গুর'! জাতক লম্পট হয়। কিন্তু সেই সঙ্গে গাতকের করতলে শ্রক্রবন্ধনী 

( 011415 ০! ৮০10১) থাকিলে এই স্বভাব দুঢ় হয়। 
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শিষ্য । শুক্রের দশায় জন্মিলে কিরূপ ফলাফল হয়? 

গুরু । জাতক শান্ত, ধীর, দয়ালু, ভালবাসিতে ই'ঞ%ুক, সঙ্গীত-বিগ্ঠা-পার- 
দর্শা, সৌন্দধ্যপ্রিয় এবং শারীরিক হ্ুখাডিলাষী হয়; এবং প্রায়ই তাহার স্বঙাব 

স্নীলোকের মত হয়। ইহার করল শ্বেতবণণ, কোমল এবং দীর্ঘ হয়। বৃদ্ধাঙ্গুলী 

প্রায়ই ক্ষুদ্র হয়। 

শিষ্য । শুক্র শরীরের কোন্ কোন্ স্থানে আধিপতা করে ? 

গুরু | শুক্র গ্রীবা ও জ্ঞানেন্দ্রিং সকলের উপর আধিপতা কবে। 

শিষ্য । এই দশার জন্মিলে কি কি পীড়া উপস্থিত হয়? 

গুরু । মুর্ছাগতবামু এবং জ্ত্রীসংঘগ জনিত রোগ সমূহ উৎপন্ন হয়। এই 
গ্রহ এবং চন্ত্ স্ত্রীলোকের উপর অধিক পরিমাণে আধিপত্য করে। 

শিল্য | এই স্থান চিহ্ছশুন্ত হইলে কি হয়? 

গুরু । তাহ। হইলে শাঁঠকের মানসিক স্থিরতা, পবিত্রতা হয়; ও পাথিব 

গআাসাঞ' থাকে ন। 

চতুর্থ অধ্যায় । 

গ্রতস্থান-পরিবন্তন 

শিপ । এ১চহ্লগুপি নিজ নিজ স্থানে অবগ্তিত হলে, কিনধপ মণ প্রদ 

হয়? 

গুরু | তাহা হইলে নিজ নিজ গুণান্রষামী ফলের পুক্ষি করে) যথা - 

বৃহস্পতি বৃহম্পতির স্থানে, শনি শনির স্থানে, রবি রবির স্থানে, বুধ বুধের গানে 

মঙ্গল মঙ্গলের স্থানে এবং শুক্র শুক্রের স্থানে থাকে । 

শিষ্য । গ্রহ চিকগুলি স্বকীয় স্কান ব্যভীত শন্ত স্থানে থাকিঠে পারে 

কিন।? 
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গুরু। ভাহাও হইয়! থাকে, যথা -.কখনও কখনও চন্দ্রের চিহ্ন বৃহস্পতির 

স্থানে এবং বুধের চিহ্ন বৃহস্পতির বা রবির স্থানে থাকিতেও দেখ! যায় ? 

শিষা। চন্দ্রের চিহ্ন বৃহস্পতির স্থানে থাকিলে কি হয়? 

গুরু। জাতকের আধ্যাত্মিক-শক্তি বিশেষ পরিমাণে থাকে । 

শিষ্য । বুধের চিহ্ন বৃহস্পতির স্থানে থাকিলে কি হয়? 

গুরু । জাতক কার্ধ্যনির্বাহে সক্ষম হয় ও বাকচাতুধ্যে সুখ্যাতিলা৬ 

করিয়া থাকে। 

শিষ্য । বুধের চিহ্ন রবির স্থানে থাকিলে কি হয়? 
গুরু । জাতক বিজ্ঞানশাস্ত্রানুশীলনঘ্বারা সুখ্যাতি লাভ করে। 
শিষ্য। দেব! পূর্বে ষে করতলম্থিত ত্রিভুজের উল্লেখমাত্র করিয়াছেন, 

সেহ সম্বন্ধে কিছু বিস্তারিত বিবরণ শুনিতে ইচ্ছা! করি। 

গুরু । কিরূপ ইচ্ছা কর বল। 

সে পাপ 

কর-ভ্রিভুজ । 

শিষ্য । এই হশুব্রিতুজের লক্ষণ কি? 

গুরু । আযুরেখা, শিরোরেখ। ও স্বাস্থ্যরেখা ছারা বেষ্টিত স্থানকে 

কর-ভ্রিভূজ বলে। 

শিষ্য । ইহার প্রথম ব1 উচ্চ কোণ কোন্টী ? 
গুরু। আযুরেখা এবং শিরোরেখা মিলিত হইয়া যে কোশ উৎপন্ন করে, 

সেইটা ইহার প্রথম ব। উচ্চ কোণ। 
শিষ্যা। ইহার দ্বিতীয় বা মধ্য কোণ কোন্টা ? 

গুরু। শিরোরেখা ও স্থাস্থ্যরেখায় মিলিত উৎপন্ন কোণকে রি দ্বিতীয় 

বা মধ্য কোণ কহে। 

শিষ্যা। ইহার তৃতীয় বা নিয় কোণ কোন্টা ? 

গুরু। আয়ুরেখা ও স্থাস্থ্যরেখ। দ্বারা উৎপন্ন কোণকে ইগার তৃতীয় বা 
নিষ্ন কোণ বলে। 

শিষ্য। যে ব্যক্তির হস্তে কর-ত্রিভুজ স্পষ্টরূপে অঙ্কিত থাকে, অর্থাৎ__ 

উচ্হার তিনটা রেখাই ষদ্দি একটুও ভগ্ন না থাকে, তাহা হইলে কিরূপ 

ফলগ্রদ হয়? 



'কোণত্রয়-ত্রিভুজ ] কর-ত্রিভুজ । ৩৯ 

গুরু। জাতক সৌভাগাশালী, শরীরসন্বদ্ধে বিশেষ সুস্থ, সাহসী ও দীর্ঘ- 

জীবি হয়। 

শিষা। ইঠার প্রথম কোণ স্পষ্ট ও অন্ন প্রশস্ত থাকিলে কি হয়? 

গুরু । জাতকের হদয় কোমল ও উন্নত হয়। 

শিষা। এই প্রথম কোণ প্রশস্ত হইলে কি হয়,? 

গুরু । জাতক নির্বোধ ও অভদ্র হয়। 

শিষ্য। এই কোন অতান্ত প্রশস্ত, অর্থাৎ-শনির স্থানের  নিয়দেশ 
হইতে আরব্ধ হইলে কি হয়? 

গুরু। জাতক ধনলোভী ও ছুভাগা হইয়! থাকে । 

শিষ্য । এই কোপ অতান্ত সঙ্কীর্ণ, অর্থাং--দ্বিতীয় অন্কুলীর নিম ভ্তে 

আরগ্ু হইলে কি হয়? 

গর । জাতক, ঈর্ষান্বিত, বিদ্বেষী ও ধূর্ত হয়। 

(শিধা । দিতীয় বা মধা কোণ স্পষ্ট থাকিণে কি ঠখ ? 

ওর | জাতক দীর্ঘাযুঃ ও মেধাবী হয়। 

শিষ্য । এই কোণ অত্যপ্ঠ সক্কীণ হইলে কি হয়? 

গুরু । জাতক অপরের অনিষ্টকারী ও সামান্ত কারণে উত্তেজিত 
য় । 

শিষ্য । এই কোণ অত্যান্ত প্রশস্ত হইলে কি হয়? 

গুরু। জাতক নির্বোধ, অস্থির ও চঞ্চলচিন্ত হইয়! থাকে । 
শিষ্য । তৃতীয় ব! নিম্ন কোণ স্প্ট হইলে কিরূপ ফল হয়? 

গুরু । জাতক স্বস্থ শরীর ও সংপ্রবৃত্তির লোক হয়। 
শিষ্য । স্বভাবত;ঃ এই কোণের বাভ্যুগল অসংলগ্ন থাকে, কিন্ত ধণি সু 

মু, তবেকি হয়? 

গুরু । জাতক তর্বল ও অর্থলোলুপ হয়। 

শিষ্য । এই কোণে বনুরেখা থাকিলে কি হয়? 

গুরু । জাতক মন্দস্বভাব, অলস ও কর্কশভাষী হন । 

শিষ্য । কোণ তিনটির গুণাগুণ বুঝিলাম ; কিন্তু ত্রিভুজের মধ্যে অধচন্ 

চন্ধ থাকিলে কিরপ হয়? 

গুরু। জাতক নব্যবস্থিতচিন্ত নি্টর ও কলহপ্রিয় হয়। 
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শি পিপি শ শিস পা আপ পপি তত 

শিষা। এইরূপ অর্ধচন্দ্র চিহ্ন শিরোরেখার ঠিক নিয়ভাগে এই রেখার 
সহিত মিলিত থাকিলে কি হয়? 

গুরু। জাতক অবিবেচন। প্রযুক্ত আন্মহত্য! করে | 

শিষ্য । এই অর্ধ5ন্ত্র চিন্ক স্বাস্থারেখার উপর থাকিলে কি হয়? 

গুরু। জাতক ক্ষমতাশ্মলী, কৃতকম্ম। ও সুস্থ হয়। 

করচতুক্ষোণ। 

শিষ্য । প্রভে।! কর-ত্রিতুজের বিষয় শুনিলাম, এক্ষণে কর-চতুফোণের 

বিষয় শুনিতে ইচ্ছ। করি। ূ 

গু । হদয়রেখ।, শিরোরেখ।, শনি ব। ভাগ্যরেখ। এবং স্বাস্তারেখ। খার। 

বেষ্টিত করতলস্ত চতুক্ষোশ স্থানকে হস্ত চঙুষ্ধোণ ব৷ কর চতুষ্কোণ বলে। 

শিষ্া। এই চতুক্ষোণের উভর পাঙ্থ প্রশস্ত হইলে এবং £ঙ্চাতে শখরেখ। 

ন। থাকিলে কিরূপ ফল হয়? 
গুরু । জাতক বিশ্বাসী, প্রভুভক্ত ও স্থিরচিত্ত হ়। 

শিষ্য। এই চতুষ্কোণ ম প্রশস্ত হইলে কি হয়? 
গুরু । জাতক হিংনক, পঞ্পাতী প্রবঞ্ণক ও অর্থলোলুপ হয়। 

শিষ্য। এই চতুক্ষোণের বুধের নিম্নস্থ পার্খ শনির নিয়স্থ পার্থ অপেক্ষ। 

গ্রশস্ত হইলে কি হয়? 
গুরু। জাতকের উদারভাবের অভাব থাকে এবং সে অর্থলোলুপ হয়। 

শিষ্য । বুধের নিয়স্থ এ পার্থ মগ্ত পার্থ অপেক্ষা অপ্রশস্ত থাকিলে কি 

হয়? 
গুরু । জাতক স্বীয় জুখ্যাতিলাভের জন্য সর্বদ] ব্যস্ত থাকে। 

শিষা। এই চতুক্ষোণ অত্যন্ত প্রশস্ত হইলে কি হয়? 

গুরু । জাতক দোষশুন্ত হয়। 
শিষ্য । এই চতুফোণ বহুরেখাযুক্ত থাকিলে কি হয়? . 
গুরু । জাতক অব্বুদ্ধি হয়; অথব। তাহার মন্তিফ দুর্বল হয়। 

শিষ্য । এই চতুষ্কোণের শনিরেখা ও স্বাস্থ্ারেখ। বাছদ্বয় অস্পষ্ট থাকিলে 
কি হয়? 

গুরু। জাতক হূর্ভাগ্য, হিংসক ও দুরভিসন্ধিযুক্ত হয় । 
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শিল্ত। এই চতুষ্কোণ তারকাচিহ্ন থাকিলে কি হয়? 

গুরু । জাতক সত্যবাদী, বিশ্বাসী ও নম্র হয়। 

শিশ্য। কোন একটা রেখা এই চতুক্ষোণের মধা হইতে উঠির! বুধের স্থানে 
যাইলে কি হয়? 

গুরু । জাতক কোন সন্ত্রাস্তলোকের সাহায্য পাইয়! থাকে। 

শিশ্যা। করচতৃফষোণ সম্বন্ধে যথেষ্ট বলিলেন, এক্ষণে মণিবন্ধ সম্বন্ধে দয়া 
করিয়৷ বলুন। | 

গুরু । প্রশ্ন কর, বলিতেছি। 

মণিবন্ধ | 

শিঘু । মণিবন্ধের বলয়ত্রয় পরিস্কৃত ও সরল থাকিলে কি হয়? 

গুরু । জাতক ন্ুস্থশরীর ও সৌভাগ্যশালী হয় এবং তাহার জীবন শান্তিতে 

অতিবাহিত হয়। 

শিদ্য। এই বলয়ত্রয় শৃঙ্খলাকার হইলে কি হয়? 
গুরু । জাতক বিশেষ পরিশ্রম করিয়! অর্থোপার্জন করে। 

শিদ্য। এই বলয়ত্রয় ভগ্ন হইলে কি হয়? 
গুরু। জাতক অল্লব্যয়ী ছয়। 

শিষ্য । এই রেখাব্রয়ের মধ্যে ( 1) এইরূপ চিহ্ন থাকিলে কি হয়? 
গুরু । জাতকের জীবন অতিশয় কষ্টে অতিবাহিত হইয়া, শেষে সৌভাগ্য 

বিশিষ্ট ও বৈরাগ্যযুক্ত হয়। 
শিষ্য । এই রেখাত্রয় ষধ্যে কোপাক্কৃতি চিহ্ন থাকিলে কি হয়? 
গুরু। জাতক বৃদ্ধ বয়সে পরধন প্রাপ্ত হয় ও সম্মান লাভ করে। 

শিষ্য । এই রেখাত্রয় মধ্যে কুশ-চিহ্ন থাকিলে কি হয়? 
গুরু । জাতকের শরীর সুস্থ হয়। 

শিদ্য। এই রেখাত্রয়ের ভগ্র ও ভাগ্যরেখ! ইহাদের নিকটবর্তী থাকিলে 

কি হয়? 

গুরু । জাতক অহঙ্কারী ও মিথ্যাবাদী হইয়। থাকে। 

শিষ্য ॥। এই রেখাত্রয়ের মধ্যে তারকাচিক থাকিলে কি হয়? 
গুরু। জাতক পরধন প্রাপ্ত হয়; কিন্তু এই চিহ্ন অস্পই হইলে লম্পট হয় 

শিশ্”৬ 
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শিশ্া। কোন একটা রেখ! মণিবন্ধ হইতে উঠিয়া! চন্দ্রের স্থান পর্যন্ত ঘাইলে 

কি হয়? 

. সরু । জাতকের দমুদ্রযাত্র! ঘটে। 
শিষ্য । কোন রেখা মণিবন্ধ হইতে উঠিয়া, শুক্রস্থান ভেদ করত বৃহস্পতি 

স্থানে যাইলে কি হয়? 
গরু । জাতকের দীর্ঘকালম্থায়ী জলপথে ভ্রমণ ঘটে । 
শিষ্য। বৃহস্পতিরেখার সহিত এরূপ একটা রেখ। শনির স্থানের অভিমুখে 

গিয়া, তাহার শীর্ষ ষ্পর্শোদ্যত হইলে কি হয়? 
গুরু। জাতকের জলভ্রমণ হইতে প্রত্যাগমন ঘটে না। এ ছুইটা রেখার 

মধ্যে কোন একটা আযুরেখায় লীন হইলে জলযাত্রায় মৃত্যু ঘটে) আর এ 
দুইটা সমান্তরালগ্াবে সম্পূর্ণরূপে থাকিলে, জলযাত্রায় বহুবিধ কষ্ট হয়; কিন্ত 
তাহাতে লাভও হইয়া! থাকে। 

শিষ্পু। মণিবন্ধ হইতে কোন রেখা উঠিয়া আযুরেখা স্পর্শ করিলে 
কিহয়? 

গুরু। জাতকের জলভ্রমণে মৃত্যু ঘটে। 

শিষ্। উক্তরেখা সরল হুইয়! সর্বতোভাবে বুধের স্থানে যাইলে কি হয় ? 
গুরু। জাতকের জলভ্রমণে আয়বৃদ্ধি হয় ও কথন কখন জলপথে বিপদ্্ও 

ঘটে। 

শিদ্য। কোন রেখ। মণিবন্ধ হইতে উঠিয়া! বুধের স্থানে যাইলে কি হয়? 
গুরু। জাতক হঠাৎ অর্থোপার্জন করিতে পারে । 

শিষ্য। এরূপ কোন রেখা রবির স্থান পর্য্যন্ত বাইলে কি হয়? 
গুরু। জাতক কোন বদ্ধিষ্ণ লোকের সাহায্য প্রাপ্ত হইয়া থাকে । 
শিষ্য। মণিবন্ধ হইতে কোন রেখ! উঠিয়া! চন্ত্রের স্থান অতিক্রম করতঃ 

স্বাস্থ্যরেখা স্পর্শ করিলে কি হয়? 

গুরু । জাতকের জীবন শোকে ও ছুর্ভাগ্যে অতিবাহিত হয়। 

শিশ্বা। গুরুদেব! আপনার অনুগ্রহে করতলম্থ চিহনদমূছের ও মণিবন্ধের 

বিষয় গুনিয়। যথেষ্ট কৃতার্থ হইয়াছি। এক্ষণে এতঘ্যতীত আর যে সমস্ত রেখ! 
দেখিতে পাওয়া যায়, ততসন্বন্ধে কিছু জানিতে কৌতুহল হইতেছে ; যদি অনুমতি 
হয়, তৰে জিজ্ঞাস! করি। 
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গুরু। বৎস! তোমার কৌতুহল নিবারণ জন্ত আমি সকল প্রশ্নের উত্তর 
দিতে প্রস্তত আছি। তোমার যাহ! কিছু জিজ্ঞান্ত থাকে, জিজ্ঞাসা কর । 

পঞ্চম অধ্যায়। 

আযুর্ব্বিচার। 

শিষ্য । হে দেব! গ্রহগণের স্থান নিরূপণ এবং উচ্চতা ও নিম্মতা। বিচার 

করিয়।, মনুষ্যের স্বভাব ধর্ম বিপদ্ ইত্যাদি বিষয় বিশেষরূপে জানিতে পারা 

যায়; তংসঘ্বন্ধে আর কোন সন্দেহ দেখিতেছি না। আধুঃ সম্বন্ধে আমার 

কতকগুলি জিজ্ঞাস আছে; কারণ ষে মন্গয্যের আমুঃ নাই, তাহার সকল 

লক্ষণই বৃথা । এজন্য আমুঃ সম্বন্ধে বিশেষরূপে জানা আবশ্কক। অতএব 
আঘুরেখ। সম্বন্ধে কিছু উপদেশ প্রদ্দান করিয়া! কৃতার্থ করুন। 

গুরু। আমুহীন মনুষ্যের কিছুই দেখিবার আবশ্তকত। নাই, অতএব 
আময়ুঃ সম্বন্ধে তোমার যে কিছু প্রশ্ন থাকে, অবাধে বলিতে পার। 

শিষ্য । মনুষ্যের আমু কত দীর্ঘ হইতে পারে? 

গুরু । শতবৎদরের অধিকও হইতে পারে। 

শিষ্য। আয়ুরেখার লক্ষণকি? 
গুরু । যে রেখ! তর্জনী ও বৃদ্ধাগুলীর মধ্যদেশ হইতে, অর্থাৎ বুহস্পাতির 

স্থানের নিয়দেশ হইতে উঠিয়া গুক্রের স্থানকে বেই্টন করত মণিবদ্ধ পর্ধ/স্ত যায়, 
তাহাকেই আয়ুরেখা বলে। 

শিষ্য। আমুরেখা কিরপ হুইলে জাতক শতাযুঃ বা দীর্ঘায়ু: হয়? 
গুরু । যদি আম়ুরেখা দীর্ঘ, সুস্পষ্ট অনতিস্থপ্ম হয্ধ এবং বক্র ভগ্ন ও অন্ত 

রেখার দ্বারা কর্তিত না হয়, তাহা হইলে জাতক দীর্ঘাযু$, সুস্থ, সংস্বভাব ও 
সচ্চরিত্র হয়। 

শিষ্য । আয়ুরেখা মলিন ও প্রশঘ্ত হইলে কি হয় ? 
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গুরু। জাতক অস্থুন্থ, মনাবুদ্ধি ও ঈর্ষান্বিত হয়। 
শিষ্য। আয়ুরেখ। প্রশস্ত ও রক্তবর্ণ হইলে কি হয়-? 
গুরু । জাতক হর্দাস্ত ও পগুপ্রকৃতি হয়। 
শিষ্য । আমুরেখ। শৃঙ্খলাকার হইলে কি হয়? 
গুরু। জাতক রুগ্ন হয়। কিন্তু উভয় হস্তে এই রেখার মধ্যস্থান সুষম হয়, 

ভবে তাহার জীবনের শেষ অংশ অনুষ্থ হয়) এবং যদি সেই সুক্ষ 
শের শেষভাগে প্দাগ* (5০০) থাকে, তাহা হইলে জাতকের হঠাৎ 

মৃত্যু হয় 

শিষ্য । আম়ুরেখা স্থানে স্থানে, হুঙ্ব ও স্থানে স্থানে স্থল হইলে কি হয়? 
গুরু। জাতক অব্যবস্থিত চিত্ব চঞ্চল হুইয়া থাকে । [ চিত্র ৩] 
শিষ্য। আমুরেখাকে কিরূপে বিভাগ করিলে বয়ংক্রম জান! যায়? 
গুরু। ইহাকে ৫ | ১০। ১৫।২০ ইত্যাদি অংশে ভাগ করিলে আঘুঃ 

জানিতে পার! যায়। [চিত্র ৪ দেখ] 

শিষ্য। আধুং নিরূপণ করিতে হইলে, ছুই হস্ত দেখিবার আবগতক আছে 
কিনা? 

গুরু। উভয় হস্ত দেখিয়া আধুং স্থির করিতে হয়। 

শিষ্য। উভয় হস্তে আমুরেখ। ছোট হইলে কি হয়? 
গুরু । জাতক অল্লাধুং হয়। 

শিষ্য । আয়ুরেখ। ভগ্ন থাকিলে কি হয়? 

গুরু। এক হস্তে আমুরেখ। ভগ্ন ও অপর হস্তে সম্পূর্ণ থাকিলে জাতক 
উৎকট রোগাক্রান্ত হয়। উভয় হস্তে তগ্ন থাকিলে, জাতকের মৃত্যু হয়। কিন্ত 
যদি আমুরেখ! এক হস্তে এক স্থানে ভগ্ন এবং অপর হস্তে অপর স্থানে ভগ্ন হয়, 

তাহ! হইলে, জাতক প্রথম হস্তের অর্থাং__ষে হস্তের আমুরেখার ভগ্ন চিন্ন 
তাহার মূলের সন্নিকট-_-ভগ্ন স্থানের বয়ংক্রমস্থচক সময়ে পীড়াক্রান্ত হইয়া 
দ্বিতীয়ের হস্তের ভগ্ন স্থানের বয়ঃক্রমস্থচক সময় পর্য্স্ত এ পীড়া ভোগ করিয়া 
মৃতামুখে পতিত হয়। যখা--কোন ব্যক্তির এক হস্তের আমুঃরেখা ৩* বংসর 
বয়ঃক্রম. হুচক স্থানে হইলে, এবং অপর হস্তে ৩৫ বৎসর বয়ঃক্রম স্থচক সময়ে 
ভঙ্গ হইলে জাতক ৩* বৎসর বয়সে রোগাক্রাস্ত হুইয়! ৩৫ বৎসর পধ্যন্ত & রোগ 

ভোগ করতঃ জবশেষে মৃত্যুমুখে পতিত হয়। 



আযুরৈথ/-চিষ্ক। ] আফুবির্চার | - ৪৫ 

শিষ্য। এই আয়ুরেখা। কাহারও কাহারও বৃহস্পতির স্থান হইতে উঠিয়া 
গুক্রের স্থ!ন বেষ্টন করিয়া মণিবন্ধ পর্য্যন্ত যায়। তাহাতে কিরূপ ফলাফল হয়? 

গুরু। যে জাতকের এইরূপ আযুরেখ! আছে, সে উচ্চাছিলাষী, কৃতকার্ধ্য 
ও সুখ্যাতিভাজন হয়। 

শিধা। আয়ুরেখার পার্থ শুক্রের স্থানের অভিমুখে একটা রেখ! কাহারও 
কাহারও হস্তে থাকে; তাহাতে কি হয়? 

গুরু । এ রেখা আমুরেখার, যতদুর পর্যন্ত সধাস্তরাল ও বিস্তৃত থাকে, 
তদূতর পরধ্যস্ত আয়ুরেখার যে সকল অগ্ুত চিহ্ন থাকে, সে সমস্তই সংশোধন 
করে। আর জাতক বিলাসী ও স্থখভোগী' হয়। 

শিষ্য। এইরূপ রেখার দ্বার! অর্থপ্রান্তিসঘদ্ধে কিছু জানা যায় না কি? 
গুরু। উক্ত রেখ! থাকিলে কোন স্ত্রীলোকের বিষয়ের উত্তরাধিকারী 

হয়। 
শিষ্ত। আয়ুরেখার উৎপত্তি বা শেষগাগে কোন শাখারেখ। থাকিলে 

কি হয়? 

গুরু । যদ্দি কোন শাখারেখ। অধোমুখী হইয়া আযুরেখার শেষভাগে 

থাকে, তাহা হইলে জীবনের শেষভাগে অর্থনাশ হয়, এবং আমুরেখার 
উৎপত্তিস্থানে কোন শাখারেখা অধোমুখী হইয়! থাকিলে, জাতক অহঙ্কারী, 

অবিবেচক ও কক্পনাপ্রিয় হয়। কিন্তু উক্ত শাখা-রেখাছয় স্পষ্ট .হইলে জাতক 

স্তায়পরায়ণ ও সৎ হুয়। 

শিষ্য। এরূপ শাখারেখ। আমুরেখ! হইতে চন্দ্রের স্থানে যাইলে কি হয়? 
গুরু। জাতক মূর্খতাবশতঃ অর্থ নষ্ট করে ব! কষ্টে পড়ে। [চিত্র ৭] 

শিদ্য। কোন রেখা শুক্রের স্থান হইতে উঠিয়া আয়ুরেখাকে কর্তন করতঃ 

শিরোরেখ। পর্যন্ত যাইলে কি হয় ? 
গুরু। এরূপ রেখা থাকিলে মনঃকষ্ট ও প্রণয়ভঙ্গ হয়। 

শিষ্প। যে সকল রেখ! শুক্রস্থান হইতে উঠিয়া আম়ুরেখ। ও শিরোবেখ। 

ভেদ করিয়! হ্বদয়রেখাকে স্পর্শ করে, তাহ! কিরূপ ফলপ্রদ হয়? 

গুরু | এরূপ চিহ্কে মাতা পিত! ও আত্মীয় স্বজনের বিয়োগ বুঝায়। [চিত্র ৫] 
পিষ্য। কোন রেখ! আমুরেখ! হইতে উর্ধমুখী হইয়! বৃহস্পতির স্থান পর্যন্ত 

যাইলে কি হয়? 
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গুরু । তাহাতে জাতকের উদ্ভধম সকল সফল: হয়।, 

শিশ্কা। এইরূপ রেখ| শনিস্থানে থাকিলে কি হয় ?' 
গুরু। আযুরেখার যে স্থান হইতে এই রেখ! উত্থিত হইয়াছে, জাতকের 

সেই বয়ংক্রমে অর্থলাভ ও ব্যবসায় উন্নতি হয় এবং সে স্থাবরসম্পত্তি ও গাড়ী 
ঘোড়। করিতে পারে। 

শিষ্যা। এইরূপ রেখ| রবির স্থানে যাইলে কি হয়? 
গুরু ।. জাতকের ন্থুখ্যাতিলাভ ও অর্থোপার্জন হয়। 

শিশ্য। এরূপ রেখা, বুধের স্থানে যাইলে কি হয়? 
গু । ব্যবদায় ও শান্ত্রান্ুগলনধারা অর্থ ও সুখ্যাতিলাভ হয়। [চিত্র ৫] 

শিষ্য। আযুরেখা হইতে ছুইটী রেখা নির্গত হইয়| একটা চন্দ্রের স্থানে 
অপরটা শুক্রের স্থানে যাইলে কি হয়? 

গুরু। এইরূপ রেখা থাকিলে, জাতক ম্বদেশত্যাগ করিয়া! বিদেশে 

গমন করে। 

শিষ্য। আয়ুরেখার ৪ চতুক্ষোণ চিহ্ন থাকিলে কি হয়? 
গুরু। জাতক নানারূপ বিপদ্ এবং শারীরিক ও আর্থিক কষ্ট হইতে 

মুক্তিলাভ করে। 

শিধা। আম়ুরেখার উপর তিল-চিন্ন বা কাল দাগ থাকিলে কি হয়? 

গুরু । জাতক বাধুরোগগ্রস্ত হয়। কিন্তু এই চিহ্ন অত্যন্ত গভীর হইলে 

জাতকের হঠাৎ মৃত্যু হয়। 

শিষ্য। আয়ুরেখার প্রথমাং শে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রেখা শিরোরেখার অভিমুখে 

থাকিলে কি হয়? 

গুরু। জাতক নিজগুণে বিচ্ঞ/ ও খ্যাতিলাভ করে । কিন্তু উহার মধ্যে 

কোন রেখ! প্রবল হইলে অর্থাং অপেক্ষাকৃত দীর্ঘ ও প্রশস্ত হইলে, সম্মান ও 

ধনলাভ হইয়! থাকে । 

শিষা। এইরূপ রেখ অঙ্ুষ্ঠের অভিমুখে যাইলে কি হয়? 
গুরু । জাতকের বিপদ, যথা-পড়িয়া যাওয়া বা অস্থস্থ হওয়া 

বুঝায় । 

শিষ্য । প্রভে!! আয়ুরেখার মূল, শিরোরেখ! ও হদয়য়েখা এতছভয়ের 

সহিত মিলিত হইতে কি দেখ যায়? 

০ শী পি সপ শীল 
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গুরু। এইরপ আনেক হস্ত দেখিতে পাওয়া যায়; এবং ইহাতে জাতকের 
ভয়ানক ছুরবস্থা ও অপমৃত্যু ঘটে । 

শিষ্য। আযুরেখার উপর জনেকানেক চিহ্ন থাকে; তাহার মধ্যে জুশ 

চিহ্ন থাকিলে কি হয়? 
গুরু আয়ুরেখার প্রথমাংশে থাকিলে, , বাল্যবস্থায় ঘটনা উপস্থিত 

হয়। মধ্যস্থলে থাকিলে, সাংঘাতিক পীড়। উপস্থিত হয়; এবং এই চিহ্ন 
উদ্ধয় স্থানে থাকিলে মৃত্যু হয়। আমূরেখার শেষাংশে থাকিলেও অভাৰনীয় 
ছুরবস্থ। উপস্থিত হয়। 

শিষ্য । মঙ্গলের স্থান হইতে কোন রেখ। উঠিয়া আমুরেখ। ভেদ করিলে 

কি হয়? 

গুরু । জাতক মস্তক ও কণ্ঠদেশে আথাত প্রাপ্ত হয়? 
শিধা। যদি কোন পরিষ্বত ও মোটা রেখা আমুরেখ। হইতে উঠিয়া! রবির 

স্থান পর্যন্ত যায়, তাহ! হইলে কি হয়? 

গুরু । জাতক সম্মানস্থচক উপাধি প্রাপ্ত হয়। 

শিষ্য । যদি আয়ুরেখার উপর কোন বড় দাগ (১1১০) থাকে, তবে 

কি হয়? 

গুরু। জাতক অন্ধ হয়। 

শিষ্ষ। অনেকের আয়ূরেখ। অঙ্ুষ্ঠের নিকট হইতে উত্থিত হইতে দেখ! 
যায়; তাহাতে কিরূপ ফল হয়? 

গুরু। তাহাতে জাতকের সন্তান হয় না। 

শিশ্ক। আমুরেখার যব-চিন্ক থাকিলে কি হয়? 
গুর। আমুরেখার ও ভাগ্যরেখার প্রারস্তে এই চিহ্ন থ।কিলে, জাতকের 

জন্মদোষ, সাংঘাতিক ছূর্ঘটনা ও বংশগত রোগ উপস্থিত হয়। কিন্তু এই চিন 

আমুরেখার উপর অন্ত কোন স্থলে থাকিলে জাতক কিছুকাল রোগগ্রস্ত থাকে 
স্বাস্থযরেখ! না থাকিলে, উক্ত ষবচিহ্ন অজীর্ণ ও পিত্রজনিত রোগগ্রস্ত করে। 

শিশ্তা। কোন রেখা আযুরেখ। হইতে উঠিয্1 বৃহস্পতির স্থান পর্ধ্যত 
যাইয়। বক্রভাবে শনির স্থানে উপগ্ হইলে কি হয়? 

গুরু । জাতক বিলাসোন্মত্ত হয়) কিন্ত বৃহস্পতির স্থান উচ্চ থাকিনে 

জাতক ধর্শসত্বন্ধে বিশেষ উন্নতি লাড় করিতে পারে। 
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শিশ্যু। : আযুরেখার প্রারস্ত. হইতে কোন রেখ! খনি-্থান পর্য্যন্ত যাইলে 
কিরূপ ফলগ্রদ হয়? 

গুরু। এইরূপ রেখ। স্ত্রীলোকের হত্ডে থাকিলে প্রসবকালীন তাহার 
মৃতু হয়। 

ষষ্ঠ অধ্যায়। 

জদয়-রেখ! | 

শিষ্য । আমুরেখার বিষয় শুনিয়া আমার এই জ্ঞান হইতেছে যে, মনুষ্য 
মাত্রই অনৃষ্টের দাস, তাহার! জন্মাবধি ষে সমস্ত কার্য করে, সে সমুদায়ই 
তাহার! পূর্ব হইতেই সঙ্গে করিয়া লইয়া! আইসে; কেবল পার্থিব জ্ঞানান্ধ 
হইয়া উহ জানিতে পারে না। যাহ! হউক, এক্ষণে হদয়-রেখার লক্ষণ কিরূপ 
বিস্তারিতরূণে বলিলে জনলাভ কৰিতে পারি। 

গুরু । যে রেখা বুধের স্থান হইতে উ্িত হুইয়া, বৃহস্পতির স্থান পর্য্যন্ত 
যায়, তাহাকে হৃদয় রেখা বলে। 

শিষ্য । হৃদয়রেখার বর্ণ ও গঠনসম্বন্ধে অন্ুগ্রহপূর্ববক কিছু বলুন। 
গুরু । এ রেখা বৃহম্পতির স্থান হইতে না উঠিয়া! শনির স্থান হইতে 

উঠিলে কি হয়? 
গুরু । জাতক বিশুদ্ধ প্রেমিক ন! হইয়া, ইন্জিয় সুখের বশবর্তী হয়। 
শি্য। হৃদয়-রেখ! চিহুশুন্ত হইয়া, বৃহস্পতির স্থান হইতে বুধের স্থান 

পর্যন্ত সম্পূর্ণরূপে বিস্তৃত থাকিলে কি হয়? 
গুরু। জাতক এরপ স্বার্থপর প্রেষে রত হয় যে, সন্দিগ্চচিত হ্ইয়! 

মানসিক কষ্ট পায়। 
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শিষা। হৃদয়-রেখা,শৃঙ্খলাকার হইলে কি হয়? 

গুরু । জাতক লম্পট হয়, এবং বৃহম্পতির স্থান উচ্চ না থাকিলে, তাহার 

হৃৎপিণ্ডের ীড়া উপস্থিত হয়। 

শিষ্য । এই রেখ! উজ্জল রক্তবর্ণ হইলে কি হয়? 
গুরু । জাতকের হৃদয় কঠিন হয়। 

শিষ্য । এই রেখ! মলিন, শৃঙ্খলগঠন ও বিস্তৃত হইলে কি হয়? 

গুরু । জাতক প্রতারক হয়। 

শিষ্য । এই রেখ ঈষৎ হরিদ্রাবর্ণ হইলে কি হয়? 
গুরু। জাতক যকৃতের পীড়ায় কষ্টভোগ করে। 

শিষ্য । অনেকের হৃদয়-রেখা শিরোরেখার নিষ্টবন্তী দেখ। যায়; 

তাহাতে কি ফল হয়? 

গুরু। এইরূপ ব্যন্তি মন্দবুদ্ধি, অর্থলোলুপ, হিংসক, কপট ও প্রতারক 

হয়। 

শিষ্য। শনির স্থান হইতে হৃদয়-রেখ। উঠিলে, এবং তাহাতে শাখাদি 

না থাকিলে, কিরূপ ফলগ্রদ হয় ? 

গুরু । জাতক স্বপ্লাুঃ ও তাহার হঠাৎ মৃত্যু হয়। 
শিষ্য । যে ব্যক্তির হৃদয়-রেখ। বৃহস্পতির স্থান হইতে উঠে এবং অত্যন্ত 

সপ্ন হয়, তাহার প্রকৃতি কিরূপ হয়? 

গুরু। সে ব্যক্তি শিষ্ঠর ও হত)াকারী হয়। 

শিষ্য । এই রেখ। শনি বক! বৃহস্পতির স্থান হইতে না উঠিয়া যদি 

'অনামিক| ও মধ্যবর্তী স্থান হইতে উঠে, তাহ। হইলে কি ফল হয়? 

গুরু। জাতকের জীবন অতিকষ্টে ও পরিশ্রম অতিবাহিত হয়। 

শিষ্য । এই রেখা অতিশয় দীর্ঘ হইলে, চন্দ্রের স্থান উচ্চ হইলে এবং 

শুক্রবন্ধনী চিহ্ন থাকিলে, কিরূপ ফল হয়? 

গুরু। সেম্্রীসন্বন্ধে সন্দিগ্চচিত্ত হয় । 

শিষ্য । হৃদয়ণরেখাবিহীন মনুষ্য কি কখন দেখাযায়? যদি এরপ হয়, 

তবে তাহার প্রকৃতি কিরূপ ? 

গুরু। এরূপ অনেক মন্ুুয্য আছে যে, তাহাদের হৃদয় রেখা একেবারে 

নাই। ইহার। কপট ও স্বাভাবিক কুপ্রবৃত্তিবিশিষ্ট এবং এই সঙ্গে ষদি স্বাস্থা 
৭ 
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রেখ! স্পষ্ট ন| থাকে, তবে ইহাদের আফুঃ অল্প এবং হৃংপিগ্ডের গীড়া উপস্থিত 

হইয়!, হঠাৎ মৃত্যু হয়। 
শিষ্য । এই রেখ! স্থানে স্থানে ভগ্ন হইলে কি হয়? 
গুরু । এই রেখা অধিক স্থানে ভগ্ন হইলে, জাতক স্ত্রীবিদ্বেষী হয় 

এবং তাহার মানসিক চাঞ্চল্য থাকে । 

শিষ্য । এই রেখার শেষ অংশ দ্বিখণ্ডিত হইয়া, একটা বৃহস্পতির স্থানে 
ও অপরটা শনির স্থানে যাইলে কি হয়? 

গুরু । এইকধপ রেখাবিশিষ্ট জাতক ধনী ও সৌভাগাশালী হয়। কিন্ত 
এ ছুইটীর মধ্যে একটা বৃহস্পতির ও শনির স্থানের মধ্যবর্তী স্থান পর্য্যন্ত 

যাইলে জ।তক আজীবন বিশিষ্টরূপ সৌভাগ্যণালী হয় । 

শিষ্য । এই রেখ! দ্বিধ! বিভক্ত হইয়া, একটা বৃহস্পতির ও অপরটা শনির 

স্থান পর্য্যন্ত যাইলে কি হয়? 
গুরু। এইরূপ জাতকের উদ্যযপমৃহ বিফল হয়, এবং সে ধর্ম বিষয়ে 

উন্মত্ত হয়। 

শিষ্য । হদয়-রেখার কোন শাখা যদি বুহম্পতির স্থানে ন! যায়, তবে 

কি হয়? 

গুরু | জাতক দরিদ্র হয়। 

শিষ্য । এইরূপে হদয়-রেখার কোন শাখাদিও বুধের স্থানে অবস্থিত না 
হইলে কি হয়? 

গুরু । জাতকের সন্তান হয় না। 

শিষ্য। হৃদয়-রেখ। অনামিকার মূলদেশ পর্যন্ত অবস্থিত হইলে কি হয়? 
গুরু । যদি ভাগারেখা বিশেষ বলবতী না থাকে, তবে জাতকের সকল 

উদ্যমই নিষ্ফল হয়। 

শিষা। হৃদয়'রেখা ভগ্ন হইলে এবং তাহার উপর কট। বা রক্তবর্ণ ভিন্ন 
ভিন্ন প্রকার চিহ্ন বা শ্বেতবর্ণ গর্তের মতন কোন চিহ্ন থাকিলে কি হয় ? 

গুরু। ভগ্র হৃদয়ের উপর কট! দাগ থাকিলে জাতককে পক্ষাঘাত- 

রোগাক্রান্ত হইতে হয়; শ্বেতবর্ণ গর্ত থাকিলে, প্রকৃত ভালবাস। লাভ করে। 

রক্তবর্ণ সুচীবিদ্ধবৎ-চিহ্ন থাকিলে, অথবা এই চিহ্ন রবির নিয়ে থাকিলে, 

জাতকের শিল্পকর্ম অসম্পন্ন হয়; বা তাহাকে উচ্চাভিলষ জন্ত মনঃকষ্ট পাইতে 
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হয়; কিন্তু এই চিহ্ন বুধের নিয়ে থাকিলে, জাতক দর্শনশান্ত্রবিৎ ও আইনজ্ঞ 
হয় এবং চিকিৎসক দ্বার! মনঃকষ্ট পায়। 

শিষা। হৃদয়-রেখা অনামিকার মুলদেশের কিয়ৎপরিমাণ বেষ্টন করিলে 

কি হয়? 

গুরু। জাতক গুহবিদ্যায় স্বভাবতঃ ঝুৎপত্তিলাভ করিয়া, সবিশেষ 

পারদশী হয়। 
শিষ্য। এই রেখা উভয় হস্তে শনির স্থানের নিয়দেশে শিরোরেখার সহিত 

মিলিত হইলে কি হয়? 
গুরু। জাতকের হঠাৎ মৃত্যু হয়। 

শিষ্য । যদি হৃাদয়-রেখার কোন একটা রেখ! শিরোরেখাকে ম্পশ করে, 

এবং 'মপর একটা রেখ। ম্পর্শকারী রেখাকে কর্তন করে, তাহা হইলে কি হয়? 

গুরু । জাতকের খে।চনীয় বিবাহ ও তজ্জন্থ মানসিক কষ হয়। 

শিষ্য। কোন একটা রেখা হৃদয়-রেখ| হইতে বক্রভাবে চন্দ্রের স্থানে 

আসিলে কি হয়? 

গুরু । এই চিহ্বধারী ব্যক্তি হত্যাকারী হয়। 

সপ্তম অধ্যায় 

শিরোরেখা | 

শিষ্য । প্রভো! আমাদের ভাষ। কথায় বলে পমনোগুণে ধন” - অর্থাৎ 

বাহার যেরূপ মনের ভাব তাহার জীবনও সেইরূপ অতিবাহিত হয়; কিন্ত 

এই হৃদয়-রেখ। বা মনোরেখার বিষয় এই পনিয়। বুঝিলাম যে, মনুষ্ের দোষগুণে 

কিছুই ঘটে না) কেবল গ্রহগণের আধিপত্যে সমস্ত ফলাফল উৎপন্ন হইতেছে 
এবং ইহাও ইশ্বর কর্তৃক পুর্বেই স্থিরীক্কত হইয়। আছে। তথাপি আমর! 
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জ্ঞানান্ধ ভূইয়া, এতৎসঘ্বন্ধে কিছুই দেখিতে পাই না। এক্ষণে দয়া করিয়! 

শিরোরেখ। সম্বন্ধে বলুন। ্ 
গুরু। যে রেখ! আযুরেখার প্রারস্ত হইতে চন্দ্রের স্থান পর্য্যন্ত আইসে, 

তাহাকে শিরোরেখ! কহে। 

শিষ্যা। এ রেখ। ভগ্ন বা শাখাবিশিষ্ট না হইলে কি হয়? 
গুরু । জাতক ন্ুবুদ্ধি, স্থবিচারক, বিচঙ্গণ ও মানসিক বলবিশিষ্ট হয়। 

শিষ্য। শিরোরেখা মলিন ও প্রশস্ত হইলে কি হয়? 
গুরু । জাতকের স্বাভাবিক মনের তুর্বলতা ও বুদ্ধির অভাব থাকে । 

শিষা। এই রেখা ক্ষুদ্র এবং শনির স্থান পর্য্যন্ত বিস্তৃত থাকিলে 
কি হয়? 

গুরু । জাতক অকালে মৃতু!মুখে পতিত হয় । 

শিষ্ত। শিরোরেখ| শৃঙ্খলগঠন হইলে কি হয়? 

গুরু। জ্রাতকের মনের চৃঢ়তা থাকে না ও তাহার স্বভাব চঞ্চল হয়। 

শিষ্য। এই রেখ নুগ্দ ও দীর্ঘ হইলে কি হয়? 

গুরু। জাতক অবিশ্বাপী ও বিশ্বাসঘাতক হয়। 

শ্যি। শিরোরেখ! অতান্ত স্থল ও ঈষৎ কষ্ণবর্ণ হইলে কি হয়? 

গুরু। জাতক উদ্ভমরহিত, অর্থলোভী ও যকজ্জনিত-পী্রাগ্রস্ত হইয়া 

থাকে । 

শিষ্য । এই রেখ। দীর্ঘ হইলে এবং বৃদ্ধাগুলী দীর্ঘ ও স্থল হইলে কি হয়? 
গুরু। এই চিহ্নবিশিষ্ট লোক অত্যাচারী হয়। 

শিষ্য । শিরোরেখ দীর্ঘ হইলে এবং করতলে বনৃরেখা থাকিলে কি হয়? 

গুরু। তাহ হইলে জাতকের বিপৎকালীন আত্মদমন করিবার ক্ষমতা 

থাকে ;ও স্বভাবত: ইঙ্গিতমাত্রেই কার্য করিতে সক্ষম হয়? প্রতাৎপন্নমতি 

উপস্থিত হুয়। 

শিষ্য । এই শিরোরেখ! অতান্ত দীর্ঘ হইয়। সরলভাবে করতলের পার্খদেশ 

পধ্যস্ত বিস্তৃত থাকিলে কি হয়? 

গুরু । এইরূপ লোক কৃপণ, অর্থলোলুপ ও নীচ প্রকৃতি হয় । 

শিষ্য। এ সকল ফণাফলের হ্রাসবৃদ্ধিকাৰী অপর কোন রেখ। আছে 

কিন? 
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গুরু । করতল কোমল এবং বৃহস্পতির ও রবির স্থান উচ্চ হইলে, 

পূর্বেক্ত দোষ সকলের খণ্ডন হইয়া যায়। 

শিষ্য। যদি শিরোরেখা আযুরেখার প্রার্তযুক্ত ন] হইয়া, শনির স্থানের 
নিয়দেশ হইতে আরবন্ধ হয়, তাহ! হইলে কি হয়? 

গুরু। জাতকের বয়োবৃদ্ধি হইলে বিগ্যাশিক্ষা ও বুদ্ধির উন্নতি হয়। 
শিষ্য । শিরোরেখা হৃদয়-রেখার সন্নিকটে থাকিলে কি হয়? 
গুরু । জাতক দুর্বল ও হৃৎপিণ্ডের পীড়াগ্রস্ত হয এবং মানসিক কষ্ট 

পায়। 

শিষ্য। এই রেখ| হৃদয়-রেখা হইতে দূরে অবস্থিত হইলে কি হয়? 
গুরু । জাতক সং, রাজভক্ত ও সর্বত্র সমদশা হয়। 

শিষ্ত। যে ব্যক্তির শিরোরেখা কিয়দ,র সরলগাবে থাকিয়া পরিশেষে 
বক্রভাবে বুধের স্থানাভিমুখে যায়, সে কিরূপ ফণভোগ করে? 

গুরু। সে স্বভাবতঃ অর্থলোলুপ ও ক্ুপণ হয় এবং ব্যবসায়ে যথেষ্ট উগ্নতি 

লাভ করে। 

শিষ্য । যাহার শিরোরেখ। সুক্ষ ও ঈষৎ গড়ানে হয় এবং মধাম| ও অন।- 

মিক৷ দীর্ঘে সমান হয়, তাহার কিরূপ উন্নতি হইয়া থাকে ? 

গুরু। সে ব্যক্তি আউতি (অগ্রিম ) খরিদ বিরী বিষয়ে পটু হয় ও 

চিরকাল কোম্পানির কাগজ ও হুণ্ডী ব্যবসায়ে ও দৃযৃতক্রীড়াতে নিপুণ 

হয়। 

শিষ্য । যাহার শিরোরেখ। আয়রেখার সহিত মিলিত থাকে, এবং ক্রমশঃ 

গড়াইয়৷ আসিয়। শেষাংশে শাখাবিশিষ্ট হয়, তাহার মস্তিষ্বের অবস্থ। কিরূপ ? 

গুরু । এইরূপ চিহ্ন থাকিলে, জাতকের সাহিত্যে প্রবৃত্তি থাকে, এবং 

সে অজ্ঞাত গুড় বিষয়ের সাহিতাসঘ্বন্ধীয় লেখক, প্রবন্ধাদি আবিঙ্কারক ও 
অপূর্বব-কল্পন।শক্তিবিশিষ্ট হয়। 

শিশ্ত। শিরোরেখা ক্রমশঃ বক্র হইয়া মণ্বন্ধ পণ্যন্ত থাকিলে সেই 
সচ্গে একটা ক্রুশচিহ্ন থাকিলে কি হয়? 

গুরু । জাতক আত্মঘাতী হয়। 

শিষ্য । শিরোরেখার শেষাংশ দ্বিখণ্ডিত হইয়া একটা শ(খ| চন্দ্রের স্থানে 

যাইলে কি হয়? 
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গুরু | জাতক প্রত্যাদেশ প্রাপ্ত হয় এবং তাহার স্বপ্ন সফল হয়। 

শিষ্য । যাহার শিরোরেখা করতলের মধ্যদেশে আসিয়া শেষ হয়, তাহার 

মন্তিফ কিরূপ হয়? 

গুরু । তাহার জ্ঞান ও বুদ্ধি সমস্ত দর্ববল হয়। 

শিষ্য । শিরোরেখায় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র যবচিহ ও সুক্ষ শুক্র রেখা থাকিলে কি 

হয়? 

গুরু। জাতকের শিরঃপীড়া ও তজ্জন্ত মন্ত্র! উপস্থিত হয়। 

শিষ্য । শিরোরেখার শেষাংণ বক্রভাবে চন্ত্রের স্থানে যাইলে কি হয়? 

গুরু। জাতক কল্পনাশক্তি, কবিত্বশক্তি, ও গুহবিগ্ভায় পারদর্শিতালাভ 

করে। 

শিষ্য। এরূপে বুধের স্থানে যাইলে কি হয়? 

গুরু। জাতক বাণিজ্য ও বিজ্ঞানশান্ত্রে পটু হয়। 

শিষ্য । এরূপে রবির স্থানে যাইলে কি হয়? 

গুরু। জাতক খ্যাতি ও যশঃপ্রিয় হইয়! থাকে । 

শিষ্য । এরূপে শনির স্থানে যাইলে কি হয়? 

গুরু। জাতকের সঙ্গীত ও ধর্মবিষয়ে প্রবৃত্তি জন্মে ও সে ব্যক্তি 

সাধারণতঃ মৌনাবলম্বন করিয়া থাকে। 

শিষ্য। যদ্দি কোন সরল রেখা শিরোরেখার প্রথম।ংশ হইতে বৃহস্পতির 
স্থানে যায়, তবেকি হয়? 

গুর%। জাতক অত্যন্ত উচ্চাভিলাষী হইয়া থাকে, এবং শিরোরেখা দীর্ঘ 
হইলে, তাহার সকল আপ পূর্ণ হয় । 

শিষ্য । দুইটা শিরোরেখা থাকিলে কি হয়? 

গুরু। জাতক দ্বিভাববিশিষ্ট হয়, যথ|-কখন অত্যন্ত দয়ালু, কখনব। 

অত্যন্ত নিষ্টর হয়। কিন্তু ইহারা সংপরামর্শদাতা হয়। 
শিষ্য । শিরোরেখ। ভগ্ন হইলে কি হয়? 

গুরু। জাতক মস্তকে গুরুতর আঘাতপ্রাপ্ত হয়। কিন্তু উভয় হস্তে ভগ্র 

থাকিলে তাহার মৃত্যু হয়। 

শিষ্য । যদি শিরোরেথ। আযুরেখার সহিত যুক্ত ন। থাকে, তবে কি হয়? 
গুর। জাতক কার্যতৎপর ও আত্মাভিমানী হয়) সাধারণতঃ ইহার! 
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কর্পটু হয়। নাটকের অভিনেতা, বন্কৃতাকারী, উকীল ও কৌন্দীল হইয়! 
থাকে । ইহার! ব্যস্ুভাবে কোন বিষয় বিচার করিয়া থাকে। 

শিষ্য । 

গুরু । 

শিষ্য। 

গুরু । 

শিষ্য । 

গুরু | 

শিষ্য। 

গুরু। 

শিষ্যু। 

গুরু। 

শিষ্যু। 

| 

শিব্য। 

গুরু | 

কতকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রেখা শিরোরেখাকে কর্তন করিলে কি হয়? 

জাতক প্রবঞ্চক হয়। 

শিরোরেখার উপর রক্তবর্ণ-দাগ থাকিলে কি হয়? 

জাতক মস্তকে আঘাত প্রাপ্ত হয়। 

শ্বেতবর্ণ দাগ থাকিলে কি হয়? 

বিজ্ঞানশান্ত্রীয় কোনরূপ আবিষ্কার করিয়া থাকে। 

এই রেখায় শনির স্থানের নিয়ে কৃষ্ণব্ণ দাগ থাকিলে কি হয ? 

জাতক দন্তখুল ভোগ করে । 

এরূপ চিহ্ন রবির স্থানের নিম্নে থাকিলে কি হয়? 

জাতকের চক্ষুরোগ হইয়া থাকে। 

এরূপ কৃষ্ণবর্ণ দাগ শুক্রের স্থানের নিকট থ।কিপে কি হয়? 
জাতকের কর্ণরোগ হইয়। থাকে । 
শিরোরেখার উপর ষব-চিহ্ন থাকিলে কি হয় ? 

জাতক বাযুরোগঞ্রস্ত হয়। 

অষ্টম অধ্যায় | 
০০ উারারোরই (লে - চা 

ভাগ্য-রেখা | 

শিষ্য । গুরুদেব! আপনার উপদেশে আমার জ্ঞান হইচেছে যে, 

শিরোরেখা দ্বার| মন্ুষ্যের মস্তিক্ষের বৃত্তিসমূহ জান! যায়) এবং ইহাতেই 

বোধ হইতেছে যে, মন্ুষ্যের জন্মকালীন এই সকল বিষয় স্থিরীকৃত হইয়। 
থাকে। আরও জান! যাইতেছে যে, বুদ্ধিমান লোকে যে নিজের তীক্ষ বুদ্ধি- 

মত্বার জন্য অহঙ্কার করিয়া! থাকে, বা হতবুদ্ধি লোক নিজের বুদ্ধিহীনতার 
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জন্ত যে লাঞ্ছনা পাইয়। থাকে, এ সকলই ভ্রমমাত্র ) এ ঈশ্বরের স্থষ্টিকৌশল 

বোধগম্য না হওয়াতেই এইরূপ জ্ঞান হইয়! থাকে। এক্ষণে আমাকে ভাগ্য- 
রেখার বিষয় কিছু উপদেশ দানে বাধিত করুন। 

গুরু । ভাগ্য-রেখার বিষয় শুনিতে কি ইচ্ছা কর বল। 

শিষ্য । ভাগা-রেখ। কাহ!কে বলে? 

ওরু। যেরেখা আমুরেখা হইতে উঠিয়। শনির স্থান পর্যন্ত যায়, তাহাকে 

ভাগ্য-রেখ! বলে। ইহা দ্বার। পার্থিব উন্নতি, ধনযোগ, উচ্চপদ ইত্যাদি 

জান! যায়, এবং এই কারণে ইহাকে পার্থিব রেখাও বলা যাইতে পারে। 
শিশ্য। এই রেখা আযুরেখ! হইতে শনির স্থান পর্য্যন্ত যাইলে কি হয়? 
গুরু। জাতক নমিজগুণে পার্থিব উন্নতি শ্লাভ করে এবং এই রেখা 

আমুরেখার যে স্থানে মিলিত থাকে, জাতক নিজের সেই বয়ঃক্রম পর্যান্ত পিত।, 

মাত, ও আত্মীয়বর্গের সন্তেষসাধনে যত্ববান্ থাকে। 

শিধ্য। এই রেখ| গণিবন্ধ হইতে উঠিয়া শনির স্থানে যাইলে কি হয়? 
গুরু । জাতক অত্যন্ত সৌভাগ্যশালী হয়। 

শিষ্য । এই রেখ। চক্র স্থান হইতে উঠিলে কি হয় 2 
গুরু । জাতক অপরের মাহায্ উন্নতিলাভ করে। 

শিষ্য। ভাগ্য:রেখ। করতলের মধ্য হইতে উঠিয়া! বুধের স্থানে যাইলে 
কি হয়? 

গুরু। জাতক বিজ্ঞানশান্ত্রে বক্তৃতায় ও ব্যবসায়ে উন্নতিলাভ করে। 

শিষ্য। এরূপ রবির স্থানে ষাইলে কি হয়? 

গুরু! জাতক সাহিত্যে, শিল্নবিগ্যায় ও নাটকসম্বন্ধে উন্নতিলাভ করে। 

কিন্ত ইহার সহিত অনামিকা সুচালু হইলে, জাতক শিল্পবিগ্বায় বিশেষ পার- 

দর্শিত| লাভ করে! এইরূপে অনামিকার অগ্রভাগ চৌক হইলে, মাহিত্যে 
সবিশেষ পটুতা৷ জন্মে, এবং এই অঙ্থুলীর অগ্রভাগ স্থুল হইলে, নাটক রচন। 
করিতে পারে। 

শিষ্ত। ভাগ্য-রেখ। এরূপ বৃহস্পতির স্থানে ষাইলে কি হয়? 
গুরু। জাতকের উচ্চাভিলাষ ও ক্ষমত। বৃদ্ধি পায়। 

শিষ্য। এরূপ ভাগ্য-রেখা করতলের মধ্য হইতে উঠিয়। মধ্যমার তৃতীয় 
পর্বা পথ্যন্ত যাইলে কি হয়? 
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গুরু । জাতক ছর্ভাগ্য হয় এবং তাহার সমস্ত উদ্ভম ভগ্ন হইয়া থাকে। 
শিষা। ভাগ্য-রেখা সরল ও শাখাবিশিষ্ট হইলে কি হর? 

গুরু । জাতক দরিদ্রাবন্থা হইতে ধনী হইয়! থ।কে। 

শিষ্য । এই ভাগ্য রেখার প্রথমাংশ বক্র ও শেধাংশ সরল হইলে কি 
হয়? 

গুরু; জাতক প্রণমে দরিদ্র থাকে, পরে ধনী হয়। | 

শিব্য। ভাগ্যরেখ! সরল ও ঈষৎ রক্তবর্ণ এবং হদয়-রেখায় উপরিভাগ 

পধ্যস্ত যাইলে কি হয়? 

গুরু । এইবূপ হইলে জাতক বৃদ্ধীবন্থায় ভাগ্যবান হয়। এবং বিজ্ঞান 

শাস্ত্রীয় আবিষ্কারক, উদ্যানের কার্যে ও কৃষিকার্যে নিপুণ হয়; ও স্থপতি 
€ 21515166০10 হয়। 

শিষ্য । ভাগ্য-রেখ! ভগ্ন বা বক্র থাকিলে কিহয়? 

গুরু ৷ বক্র থাকিলে সেই বসে সাংসারিক বিপদ্ উপস্থিত হয় এবং 

ভগ্ন াকিলে শারীরিক পীড়া হা থাকে। [চিত্র। ৪ অনুসারে বয়সের নিথর 
করিতে হয়। ] 

শিষ্য। ভ'গ্য-রেখা সরল ও সুস্পষ্ট থাকিলে কি হয়? 

গুরু । আময়ুরেখার দোষ বা ছুর্ববলতা সংশোধন করে। 

শিষ্য । ভাগ্য-রেখ! ক্ষুত্র ক্ষুদ্র রেখাদারা শনির স্থানে বিভক্ত হইলে 

কি হয়? 

গুরু । জাতক জীবনের শেষভাগে অত্যন্ত অর্থকষ্ট পায়। 

শিধা। কোন একটা ক্ষুদ্র রেখা শুক্রের স্থান হইতে উঠিয়া আমুরেথ! 
ও ভাগ্য-রেখাকে কর্তন করিলে কি হয়? 

গুরু । জাতকের স্ত্রীবিয়োগ হয়, অথবা সে কোন স্ত্রীলোক হইতে কষ্ট পাঞ়। 
শিষ্য । ভাগ্য-রেখার প্রারস্তে তারকা-চিন্ধ থাকিলে কি হয়? 

গুরু । মাতাপিতা হইতে জাতক ছুর্ভাগ্য প্রাপ্ত হয়; কিন্ত এ টিহ্ের 

সহিত শুক্রের স্থানে তারকা-চিহ্ন থাকিলে, অল্পবয়সেই মতাপিতার স্বৃহ্যু 
খটির়া থাকে। 

শিষ্য । ভাগ্যরেখায় একটী যব ও তারকা-টিহ্ধ থাকিলে কি হয়? 
গুরু । জাতকের প্রণয়ভঙ্গ ও দুঙাগ্য উপস্থিত হয়। 

শি-৮ 
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শিকা। আমুরেখা ও ভাগ্ারেখ।র প্রারভ্তে যবচিক্ক থাকিলে এবং এই 
ভাগ্য-রেখা বক্র হইলে কি হয়? 

গুরু । তাহ! হইলে জাতিক বিবাহঙ্গ নহে, বুঝায়। 
শিগ্যা। জাগা-রেধার মধ্যদেশে বচিহ্ধ থাকিলে কি হয়? 

গুরু। জাতক পুরুষ হইলে, স্ত্রীলোকদ্বারা এবং আীমোক ইইতে পুরুষ- 

দ্বারা প্রলোভিত হয়। 

শিষ্য।. মগ্ন ইনিরার নন জাতী 
গুরু । জাতক বিজাতীয় স্ত্রী বু! পুরুষ কর্তৃক প্রলোভিত হয় ।. 
শিব্য। অনেক হন্তে ভাগারেখা আদৌ দেখিতে পাও বার না, তাহার 

ফল কি? 
গুরু । ভাগ্য-রেখাশূন্ত ব্যক্তি উদ্যমরছিত, মংস্যমাংসত্যাগী ও ছুর্ভাগ্য 

হইয়া! থাকে। | | 

রবিরেখা । 

শিষ্য । প্রভো! আপনার উপদেশ মত আমার ধারণ হইতেছে বে, 

ভাগ.রেখা দ্বারা মনুষ্যের পার্ধিব উন্নতির বিষয় জানা বায়। এক্ষণে অপর 

একটি রেখা, যাহা রবির স্থান' হইতে 'আনুরেখা পধ্যন্ত দেখিতে পাওয়া! যায় 

তাহাকে কি বলে, অগ্ুগ্রহ করিয়া বলুন । 

গুরু। ইহাকে রবিরেখা বলে। 

শিষ্য । এই রবিরেধাবিশিষ্ট লোক স্বাভাবিক কিন্নপ ফলাফল ভোগ 

করে? 
গুরু। এই রেখা পরিষ্কতরূপে রখির স্থানে 'আসিলে, জাতক বশস্থী 

কান্তিমান্, ধনী; বুদ্ধিজী্ঘী হয় এবং সকল কর্থে কৃকাধ্য হইয়া থাকে। 

হঠাৎ অর্থলাভ' করিয়া উবার সন্ধান করে; মহান লোকের সাহায্য পাইয়া 
খাক্ষে'; এবং স্থিষচিত্ত-ও -্্রভ্যুৎপন্নমতি হয় । " 

শিব্য। এই" রহিরেখা আঘুরেখা হুইতে' উঠিয়া রবির স্থানে যাঁইলে 
কি হয়? 

গুরু । জাতক শিল্প, সাহিত্য ও নাটক-রচনায়' পারদর্শিতা লাভ করে। 

শিষ্য। এই রেখা চক্রের স্থান হইতে উঠিয়া রবির স্থানে যাঁইলে কি হয়? 
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গুরু। জাতক অপরের সাহায্য প্রাণ্ড হইয়া, মানী ও যশহ্বী হইয়া 
থাকে। 

পর্শিব্য ॥ যদ্ধি রবিরেখ! চন্দ্রের থান হইতে রবির স্থানে যাঁর, ও মেট সঙ্গে 
শিরোরেখ! গড়াইয়! চন্্রস্থানাভিমুখে যার, তাহা হইলে কি হয়? 

গরু। জাতক পদ্ঠরচনাক্ ও সাহিত্যে পারদপ্ী হয় 

শিষ্য । এই রেখা মঙ্গলের স্থান হইতে উঠি রবির স্থানে যাইলে কি হয়? 
গুরু । জাতক অত্যন্ত শারীরিক পরিশ্রমে, ও নিত্বের চেষ্টায় উন্নতি করিতে 

সমর্থ হয়। 

শিষ্য। . এই রেখা হৃদররেখ! হইতে উঠিলে ্ ি হয়? 

গুরু । জাতক শিল্পবিষ্যা ছার! উন্নতি লাভ করে। 

শিষ্য। যদি এই রেখ! হদয়রেখা হইতে উতিত হয়, অনামিকার তার 
স্থল হয় এবং শিরোরেথ! গ্রশত্ত হয় তাহ! হইলে কি হয়? 

গুরু । জাতক নাটক-লেখক হইয়া! থাকে। 

শিষ্য । যাহার হস্তে রবি প্রবল থাকে, এবং সেই সঙ্গে মধ্যমা ও অনামিক! 

অঙ্গুলীঘয় দীর্ঘে সমান থাকে, তাহার কি ফগ হয়? 
গুরু । সে দু[তক্রীড়ায় ও ক্রর-বিক্রুয়ে নিপুণ হয়। 
শিষ্য। রবিরেখা বুধ ও বৃহস্পতির স্থানের উচ্চতার সহ্তি জুস্পষ্ট খাঁফিলে 

কি হয়? 

গুরু। জাতকের ভাগ্য, বুদ্ধি, ও সম্মান বৃদ্ধি পায় এবং শাস্রাহণীলনে 

পারদশিত। লাভ ইয়। 

শিষ্য । যেব্যন্তির অঙ্ুলী সকল বক্র, হম্ততলের মধ্স্থল অপেক্ষাকৃত 
গভীর ও রবিরেধ! প্রবল থাকে, সে কিরূপ ফলভোগ করে? 

গুরু। তাহার কোন উদ্ভমই সফল হয় না। * 

শিষ্য । এই রেখা যদি প্রবল হয় এবং সেই সঙ্গে কোন প্র স্থান উচ্চ 

না খাকে, তবে কি হয়? 
গুরু । জাতক কোন লোকের সম্পত্তি প্রাপ্ত হয়। 

শিষ্য। রবিস্থানে বহরেখা থাকিলে কি হয়? 
গুরু। জাতক বহুবিধ শিল্পকান্য বারা তর্থশ্রাতির চেক ক্ষরে। কিন্ত 

কোন কারধ্যেই সফল হয় না। 
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শিলা । রবিরেখার উপর তারকা'চিন্ধ থাকিলে কি.হয়? - 

গুরু । জাতকের কোন বন্ধু দ্বারা অর্থলাভ হয়। 

 শিধ্য। যদি রবির স্থানে জুশ-চি্ধ থাকে এবং সেই চিহ্ন রবিরেখাকে রশ 
করে, তবে কি হয়? 

গুরু । জাতক ধর্মপপরারণ হয়। 

শিষ্য । 'রবিরেখা হদয়'রেখাকে স্পর্শ করিলে, ও তথায় কাল দ্বাগ 

থাকিলে কিহক়? 

গুরু । জান্তক চক্ষুরোগে কষ্ট পায় ; সম্ভবতঃ অন্ধও হয়। 

_ স্বাস্থ্যরেখা। 

শিষা। গুরুদেব! রবিরেখাঁর বিষ্ন শুনিয়া জানিলাম যে, মনগুষ্যের উদ্যম 

চেষ্টা ইত্যাদি বিষয় ও তাহার ফলাফল ইহা দ্বারা জানা যাঁর। এক্ষণে স্বাস্থা- 
রেখার সম্বন্ধে দয়। করিয়া কিছু উপদেশ দান করুন। 

গুরু । প্রশ্ন কর, বলিতেছি। 

শিষ্য । কোন্ রেখাটীকে স্থান্থ্যরেখা বলে? 
খরু। আয়ুরেখার সন্নিকটে মণিবন্ধ হইতে যে রেখ! উঠিয়া বুধের স্থান 

পর্য্যস্ত বিস্তৃত থাকে, তাহাকে স্বাস্থ্যরেখা বলে। [চিত্র ১। জজ] 

শিষা। দ্থাস্থারেখার বর্ণ গোলাপী হইলে কি হয়? 
ঝর । জাতক নুস্থশরীর, আমোদশ্রিয় ও সৌভাগ্যশালী হয়। 
শিষ্য । £এই রেখা আয়ুরেখার সহিত যুক থাকিলে কি হয়? 
শুরু) জাতকের হৃংপিও ছুর্বল হয়। 

শিল্য । যদি আযুরেখার সহিত যুক্ত.ন! থাকে, তবে কি হয়? 
গুরু । তাহ! হইলে জাতক দীর্াযুঃ হয়। 

শিষ্য । বাহার হন্যে এই স্বাস্থারেখ! আদৌ নাই, তাহার অবস্থা কিরূপ ? 
গুরু । সে চতুর ও চঞ্চল প্রন্কৃতিবিশিষ্ট হয় এবং তাহার বাক্চাতুধ্য থ'কে। 
শিষ্য। এই রেখ! ঈষৎ কৃষ্র্ণ হইলে কি হয়? 
গুর। জাতক বৃদ্ধাবস্থায় পীড়াগ্রন্ত হয়। 

: শিষ্য । এই রেখা সরল ও-হুক্ম হইলে কি হয়? 
গুরু। জাতক কঠিনহৃদয় হয়। 
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শিষা। এই রেখার উপরি (বুধস্থানসমীপন্থ) ভাগ রক্তবর্ণ হইলে কি হয়? 
গুরু। জাতকের শিরঃপীড়া জঙ্গিরা থাকে। 

শিষ্য । এই রেখার মধাস্থল হুল ও রক্তবর্ণ হইলে কি হয়? 
গুরু । জাতক জ্বররোগাক্রাস্ত হয়। 

শিষ্য । এই রেখার নিম্ন (মঙ্গলক্ষেত্রগত ) ভাগ রক্তবর্ণ হইলে কি হয়? 
গুরু । জাতকের অস্তঃকরণ হুর্ববল হয়। 

শিষ্য । যাহার এই রেখ1র সর্ধাংশই রক্তবর্ণ, সে কিরূপ ফলভোগ করে ? 

শুরু । সে অহঙ্কারী হয় ও তাহার প্রকৃতি পশুর গ্ভার হইয়। থাকে। 

শিঘা। এই শ্বাস্থারেখা জটিল ও তরঙ্গাযিত (পাঁকান ব1 ঢেউখেল | ন) 
ভইলে কি হয়? 

গুরু। জাতক অবিশ্বাসী হয় ও পিত্তাধিক্যজন্ত রোগভোগ করিয়া ণাকে! 

শ্ষি। এই রেথ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শাখাবিশিষ্ট হইলে কি হয়? 
গুরু । জাতকের পরিপাকশক্তি ভালরূপ থাকে ন!। 

শিধ্য। বদি কোন লোকের এই রেখার কেবল উপরিভাগ শাখাযুক্ত হয়, 
এই সেই শাখা! শিরোরেখার সহিত মিলিত হইয়া, ত্রিসুজ(কাঁর হয়ঃ তবে 
কি হয়? 

গুলু । তাহ! হইলে সে সম্মানিত সুখ্যাতিবিশিঞ্ট হয় এবং ধর্মোন্নতিবিষয়ে 

ও গুহ্যবিষ্যার পারদশিত! লাভ করে । শ্বভাবিক ইন্্রজাল (50151 17921) 
ও মোঁছিনীবিষ্ভা (121৩০019195 ) অর্থাৎ দেহস্থ-তাড়িত-বলে অপরকে 

অচৈতগ্ত করিয়া তাহার শরীরের উপর 'আধিপত্য করণ সম্বন্ধে নিপুণ, এবং 
ধ্রশ্বরিক কার্য করণের তত্বান্সন্ধায়ী হয়। 

শিষ্য । এই শ্বাস্থারেখাকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গভীর রেখ! ভেদ করিলে কি হয়? 

গুরু । জাতক পীড়াগ্রস্ত হইবে জানা যায়। 
শিষ্য। এই রেখা ভাগ্য ও শিরোরেখার সহিত মিলিত হুইয়া! জিতুজ-চিহু 

উৎপন্ধ করিলে কি হয়? 

গুরু। জাতক" শ্বাভাবিক নিযমন্বারাঁ অলৌকিক কাধ্য সম্পন্ন করিতে 

পারে? হম্যচাঁলনাপূর্ববক 'সম্থকে অচৈতন্ত (21০70010108) করিতে পারে) 
ধরস্বরিক ঘটনার কাধ্য কারণ বুঝিবার ক্ষমতা! পায় ॥ এবং স্বভাঁবসিত্ধ জান ছারা 
তবিষ্কৎ বিষয় দেখিতে পায়। 
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. শ্রিন্যি এই রেগ! চক্রের স্থানৈ পর্য্যন্ত বক্রভারে বাইলে কি হর? , 
গুরু। জাতক অব্যবস্থিতচিত্ত হয় এবং ভাহাদ ক্বস্থানস সান্ধেক পরিবর্তন 

ঘটে। ্ 

শিষ্য। এই স্থাস্থ্যরেখায় যবচিন্ধ থাকিলে কি ছয় ?.. 
ছক্র। জার ( 5918191)1001850) হয়, অর্থাৎ নিদ্রিভাবস্থার আনেক 

অলৌকিক কার্ধ্য করিয়! থাকে ) এমন কি সেই অৰস্থায় ভ্রমণও করে। 

প্রবৃতিরেখ!। (ড19,1.580155) 
শিষা। প্রভো! আপনার কপায় মন্ুষ্যের শারীরিক শুভাগশুভ স্বাস্থারেখ! 

দ্বারা যে সবিশেষ জান! যার, তাহা বুঝিয়াছি। এক্ষণে প্রবৃত্তিরেখা (৮18 
[,95০1%2) সম্বন্ধে কিছু বলিলে কৃতার্থ হই। 

গুরু । যে রেখা স্বাস্থারেখার সহিত সমান্তরাল থাঁকিয়! এই রেখাকে 

বলবান্ করে, তাহাকে প্রবৃত্তিরেখা (৬15 [.55০1৮৪) ককে। [চিত্র ১। ঝ-ঝ] 
শিষ্য । এই রেখা শুক্রের স্থান পধ্যন্ত যাইলে কি হয়? 
গুরু। জাতক লম্পট হইয়া থাকে। 

শিষ্য। এই রেখা সরলভাবে বুধের স্থান পধ্যন্ত যাইলে কি হয়? 
গুরু। জাতক উত্তম ব্তৃতা করিতে পারে; এবং তন্বারা খ্যাতিলাভ 

করে। 

শিষ্য । কোন একটা রেখা রবির স্কান হইতে উঠিন্না, এই প্রবৃত্তিরেখার 
সহিত মিলিত হইলে, কিরূপ ফল হয়? 

গুরু। জাতক নিশ্চিতই ধনবান্ হয়। 

শুর্র-বন্ধনী । (9016 ০? ৬2:29) 

শিষ্য। দেব! প্রবৃত্তিরেখার বিধস়্ শুনিলাম, এক্ষণে গুজ-বন্ধজী ( (085016 

01 ৮০৪5) সন্ধে কিছু জিজ্ঞাস! করিতে ইচ্ছা করি। 
গুরু । তোমার যাহা জিজ্ঞান্ত থাকে বল। 

লিন্চ। €কান্ রেখাকে শুক্র-বন্ধনী কছে? 
. খুন _ যে রেখা বৃহস্পতির স্থান হইতে উঠিয়া অর্ধচজাকাত হইয়া সদ, 

ভাবে, ঝুধর স্থান পর্কন্ত.ঘায়, তাহাকে শুক্র-বন্ধনী (3131৩ ৩৫ ডগা) রুহেন 
[ চিত্র ১: ঞ চিহ্ন] 
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শিষ্য। শুক্র-বন্ধমী যঙ্দি ঈরূপই থাকে, তবে কিহয়? 

গুরু। জাতকের উপর উন্নত আত্মার ( 0০০৫ 50111) দৃষ্টি থাকে? সে 
এন্ত্রজালিক বিষ্ভা শিক্ষা করিবার জন্ত ব্যস্ত থাকে এবং সে সাহিত্যে বিশেষ 

পারদর্শী হয ও ভাহ!র গীতি গাথা পদ্য রচনা করিবার শক্কি থাকে। 
শিষ্য । এই রেখা স্থানে স্থানে ভগ্ন হইলে কি হয়? 

গুরু । জাতক লম্পট হয়। 

শিশ্য । এই রেখা বৃহস্পতির স্থান হইতে না! উঠিয়া, যদি শনিস্থান হইতে 
উঠে এবং বুধের স্থান পধ্যন্ত বার, তবে কি হয? 

গুরু । জাতক শঠ ও মিথ্যাবাদী হয়। 
শিষ্য। এই রেখা রবিষ্থানে অপর একটী রেখা দ্বারা কর্তিত হইলে 

কি হয়? 

গুরু । জাতকের চরিব্র-দোষে ধনহ্থানি হয়। 

শিষ্য । এই দ্বেখা অক্যান্ত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রেখাতারা কর্তিত হইলে এবং চক্জী ও 
গুর্রেয় স্থান উচ্চ থাকিলে কি হয়? 

গুরু । জাতকের মুচ্ছাগত বাযুরোগ হয়। 

শিহা। গ্রনস্থান ও রেখ! সগ্বন্ধে আমার আর কিছু জিঞ্জাশ্ত আছে? 

অনুমতি হইলে নিবেদন করি । 

গুরু'। তোনায় উপদেশ করিতে আমি সর্ধবদাই সন্ধষ্ট ; জিজ্ঞাসা কর-__ 

বলিতেছি। 

অন্যান্য রেখা। 

শিন্য। কোন একটী রেখ! আয়ুরেখা হইতে উঠিয়! বৃহস্পতির স্থান অতিক্রম 
করিয়া শনির স্থানে যাইলে, কিরূপ ফল হয়? | 

গুরু । জাতক ধর্ম্মবিষয়ে সময়ে সময়ে উদ্মন্ত হইয়া থাকে । কিন্ত সেই 

সঙ্গে রবিরেখাঁর উপর জ্ুুশচিহ্ম থাকিলে, সে ধর্মমসন্বন্ধে বিশেষ উন্নতি লাভ 

করিয়া সম্মান পাইর! থাকে ; এবং এইরূপ চিহ্ন উভয় হস্তে থাকিলে এই ফলের 

বৃদ্ধি হয়। 

শিষ্য । কোন একটী রেখা মঙ্গলের প্রথম স্থান হইতে উঠিয়া হদয়রেখা ভেদ 
কয়তঃ রবির স্থান পধ্যন্ত বাইলে কি হয়? 
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গুরু। জাতক মানসিক বলে দৃঢ়তার সহিত উন্নতি লাভ করে। : . 
শিব্য। কোন একটা রেখা শুকরের স্থানের নিযদেশ হইতে উঠির! বুধের 

স্থানে পৌছিলে কি ফল হয়? 
গুরু । জাতক স্বকীয় বু্চি ও কৌশল দারা কাধ্যদক্ হয় ও উল্নতি সাধন 

করে। 
শিষ্য । কোন রেখ! শুক্রের স্থান হইতে উঠি আঘুরেখার কর্তন ক্রিলে 

কি হয়? 
গুরু । ইহা দ্বারা জাতকের আত্মীয়ের মৃত্যু প্রতিপন্ন হইয়া! থাকে? 
শিব্য। ছুইটী রেখা! শুক্রের.স্থাঁন হইতে উঠিরা! মঙ্গলের স্থানে যাইলে কি হয়? 
গুরু। জাতকের ভালবাসার বিশেষ প্রতিবন্ধক ঘটে। | 
শিষা। কোন একটা অর্ধচন্ত্রাকৃতি রেখ! বুধের স্থান হইতে চন্দ্রের স্থান 

পর্যযস্ত যাইলে কি হয়? 
গুরু। জাতক প্রত্যাদেশ ও অলৌকিক ক্ষমতা প্রাপ্ত হইয়া থাকে। 
শিষ্য । কোন একটা রেখ শুক্রের স্থানের ০ হইতে বুধের স্থানে 

ধাইলে কি হয়? 
গুরু । এইকপ চিহ্ন পুরুষের হস্তে থাকিলে, স্ত্রীবিয়োগ এবং টি 

হস্তে থাকিলে, পতিবিয়োগ জ্ঞাপন করে। 

শিষা। শুক্রের 'ন হইতে শনির স্থান পর্য্স্ত বিস্বৃত যবচিহ্ন থাকিলে তি হয়? 

গুরু । জাতক স্ত্রীলোক দ্বারা প্রলোভিত হয়। 

শিষ্য। শুকরের স্থানে স্থিত তারকা-চিহ্ন হইতে উখিত কোন রেখা মঙ্গল- 
ক্ষেত্রে গিবা) তথা হইতে বুবির স্থানে অন্ত ক্ষুদ্ররেখা ছারা কর্তিত ভইলে 

কি হয়? 

গুরু । জাতক মিকটগ্ৃ আত্মীর লোকের ইচ্ছাপত্র (ডা11) দ্বারা অর্থলাভ 
করে। 

শিবা । যদি কতকগুলি সুক্ষ সুশ্ব রেখা বুধের স্থানের পাশ্বদেশে থাকে, এবং 

চ্তরা ও শুক্রের স্থান উচ্চ হয়, তবে কি হয়? 

গুরু । জাতক চঞ্চলচিত্ত বালস্বভাব হয়। 

 শিষ্য। আমুরেখা হইতে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রেধা যদি করচতুক্কোণে বায়, তাহা 
হইলে তাহার ফল কি হয়? 
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গুরু। জাতকের আত্মীয়-স্বজনের সহিত কলহ বিচ্ছেদ ঘটে ; পরিণামে 

সম্পত্তি লইয়া, অভিষোগ ( মকদ্দম। ) উপস্থিত হয়। 

শিষ্য । একটি সরল রেখা বৃদ্ধাঙ্্লীর দ্বিতীয় পর্ষের শেষাংশ হইতে উঠিয়া, 

গুক্রস্থান দিয়! গিয়া, যদি ভাগারেখাকে খণ্ডিত করিয়! যায়, তবে তাগার ফল 

কি হয়? 

গুরু । এইবপ চিন থাকিলে দুশ্চরিত্রা স্রীলোকের সহিষ্ঠ জাতকের বিবাহ 
হয়। 

শিষধা। উদ্ধরেখার শেষাংশে যদি একটী চতুক্ষোণ অঙ্কিত থাকে, তবে কি 
হয? 

গুরু। জাতকের পূর্বোক্ত দোষ হইতে মুক্তিলাও ঘটে । 

শিষ্য । যদি একটা সরল রেখ। শুক্রের গান হইতে শনিব স্কানে শাখাধঞ্ত 

হইয়া শেষ ভয়, তবে কি হয়? 

গুরু । জাতকের বিবাহ অশ্থখকর হয়। 

শিষ্য । অনেকের এক হস্তে একটা চিহ্ন দেখিতে পাওয়! যায়, 'অপর হস্তে 

তাহ। দেখিতে পাওয়। যায় ন।) তাহাতে ফলের কিরুপ তারতম্য ঘটে? 

গুরু । তাহাতে ফল সম্পূর্ণ ফলিতে পারে না । হই হস্তে চিহ্ন থাকিলেই 
তাহা 'অবার্থ ফল প্রদ হয়। 

শিষ্য । 'আবার অনেকের হস্তরেখ। কষ্ণবর্ণ দেখায়; তাহার ফল কিরূপ? 

গুরু! তাহাতেও সম্পূর্ণ শুভ ফল ফলিতে পারে না; অদ্ধেক ফল ব৷ ত্র 

ফলের হাস সেইরূপ লোকের সম্বন্ধে ঘটিয়৷ থাকে । কিন্তু অশুভ ফলের কোন 
বাতায় ঘটে না । 
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নবম অধ্যায়। 

ফলিতাংশ। 

শিষ্য । দেব! আপনার" নিকট সামুদ্রিক শাস্ত্রের উপদেশ প্রাপ্ত হহঁয়া 

যথেষ্ট জ্ঞ।নলাভ করিয়াছি । এক্ষণে ইভার ফলিতাংশ সম্বন্ধে কিঞিং শিক্ষা 

পাইতে ইচ্ছা করি। 

গুরু । বৎস! অবাধে প্রশ্ন কর। 
শিষা। চৌর্ধ্যবৃত্তি অধলম্বনকারীর লক্ষণ কিরূপ ? 

গুরু । বুধের স্থানে জালচিন্ধ (01111 ), হস্ততল অপুষ্ট ; কনিষ্ঠানুলীর 

তৃতীয় পর্ব হইতে কতকগুলি সুঙ্গ সুক্ম রেখ৷ বুধের স্থান পর্যন্ত অবস্থিত 7; এই 

সুক্ম রেখাগুলি একটা স্থুলরেখ! দ্বারা কপ্তিত, এবং কনিষ্ঠাঙ্গলীর গাইটগুলি পু 
হইলে জাতক চৌধ্যবুর্তি অবলম্বন করে। 

শিষ। অপর কোনরূপ চিহ্ন দ্বারা চৌর্যবৃত্তির বিষয় জানা যায় কি না? 
গুরু। খপর করেকটা চিহ্ন ছার! জানা যায়। যথা, (১ কনিষ্ঠাঙ্থুলীর 

তৃতীয় পর্বে ক্ুশ-চিহ্ন এবং বুধের স্থানের উপর তারকাচিহ্ন; অথবা! (২) উভয় 

হত্তের কনিষ্ঠাঙুলী মোট। হইলে, চৌধ্যবৃত্তির বিষয় জ্ঞাপন করে। 
শিষা। মিথ্যাবাদীর চিহ্ন কিরূপ? 

গুরু। (১) চন্দ্রের স্থান অতিশয় উচ্চ, হস্তাঙ্গুলী দীর্ঘ এবং বৃদ্ধা্ুলী ক্ষুদ্র 

হইলে, কিংবা, (২) চন্দ্রের স্থান উচ্চ ও তাহার উপর ক্কুশ-চিহ্ন এবং শিরোরেখার 

শেষভাগ শাখাবিশিষ্ট হইয়া চন্দ্রের স্থানে অবস্থিত হইলে, জাতক মিথ্যা- 
বাদী হয়। 

শিষ্য । হত্যাকারীর চিহ্ন কিরূপ ? 

গুরু । (১) মঙ্গলের স্থানে তারকাচিহ্ন, অথবা (২) শিরোরেখার মধ্যভাগে 

একটা নীলবর্ণ দাগ থাকিলে, ও মঙ্গলের স্থান উচ্চ হইলে, হত্যাকারী বৃঝায়। 

শিষ্য । অগম্যাগমনের চিহ্ন কি? 

গুরু। বুধের স্থানের নিম্নভাগে হৃদয়রেখার উপর যবচিহ্ন। 

শিষ্ু ' বিবাহে অনিচ্ছুক হইলে কিরূপ চিহ্ন থাকে ? 
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গুরু; কনিষ্াঙ্ুলীর প্রথম পব্রে ক্রুশ-চিহ্ন থাকিপে বিবাহে ইচ্ছ! 
থাকে ন।। | 

শিষ্া। পরচ্ছিদ্রান্বষণকারীর চিহ্ন কিরূপ ? 

গুরু। চন্দ্রের স্থান অতিশয় নিয় ও শানর স্থান অতানস্ত উচ্চ হইলে 

পরচ্ছিদ্র অনুসন্ধান করিয়। থাকে । 

শিষ্য । সততার ও সৌভাগোর চিহ্ন কিরূপ ? 

গুরু। সং সৌভাগাশালী ঝাঞ্ির অনামিকার তৃতীয় পব্ষ হইতে দ্বিতীয় 

পর্বব পর্যন্ত ছুইটী রেখা থাকা, এবং হস্ত১তুষ্ষোণ প্রশস্ত হওয়া এবং হস্তত্রিতূ্জ 
পরিষ্কতরূপে থাকা আবশ্ঠক। 

শিষ্য । সতীত্বের লক্ষণ কিরূপ ? 

গুরু। অনামিকার প্রথম পব্বে ফুশ-চহ থাকিলে, ও পৃহস্পার্র গ্কান উচ্চ 

5হুলে, স্ত্রীলোক সতী হয়। 

শিষ।। দয়।লু বাক্তির হস্তে কিরূপ চিচ্চ থাকে? 

গুরু | বু5ম্পতি ও শুক্রের স্থান উষ এবং গ্বদয়রেখ। অভগ্ন। 

শিষ্য । কোন্ চিহ্ধে স্ত্রীজাতির উপর দ্বণ। বুঝায়? 
গুরু। যাহার হৃদয়রেখ। শৃঙ্ঘলাকার হইয়! শনির স্থান পর্যাস্ত অবস্থিত থাকে, 

সে ব্যক্তি শ্ত্রীলোকর্দিগকে দ্বণ। করে । 

শিষ্ত। কম্পঙ্ছরগ্রম্ত ব্যঞ্চির হস্তে কিরূপ বিশেষ লক্ষণ পাওয়। যায় ? 

গুরু । অনামিকার কোন পন্ষে একটা দীর্থ কাল দাগ থাকে; ইহ! সহজে 
দেখিতে পাওয়! যায় ন|। 

শিষ্য । পক্ষাঘাত-রোগের চিষ্ু কিরূপ ? 

গুরু | যদি স্বাস্থারেখ। বহুবর্ণবিশিষ্ট হয় ও এই রেখার সঠিত শিরোরেখার 

মিণন স্থানে একটা রক্তবর্ণ বিন্দুচি্ধ থাকে, তবে জাতক পঙ্গাখাত-বরোগাকা 4 
গহয়। থাকে । 

শিষ্য । পক্ষাঘা ত-রোগে মৃত্যু কিব্ধপে নিদ্ধারিত হয় ? 

গুরু । পক্ষাঘাতের সাধারণ চিহ্কের সহিত ঢইটী সরলবেখা হাদয়রেখ! হইতে 

উঠিয়া! চন্দ্রের স্থানে যাইলে এবং শনির স্থানে তারকাচি্ থাকিলে, ৭: 

শনির স্থানের নিয়ে আযুরেখার শেষভাগে এই তারকা-চিহ্ন থ।কিলেও পক্ষা্থাতে 

মৃত বুঝায়। 
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শিষ্য । ভাপানী কাসীরোগের চিহ্ন কিরূপ ? 

গুরু । (১) হস্ত-চতুক্ষোণ অপ্রশস্তঃ স্বাস্থ্যরেখ। অস্পষ্ট এবং হৃদক্ধরেখা বক্র" 

ভাবে শিরোরেখার নিকটন্থ, অথব! (২) একটা স্কুলরেখা বক্রস্থান হইতে উঠিয়া, 

আযুরেখাকে খণ্ডিত করিয়া চন্দ্রাভিমুখীভূত । [চিত্র ৫৯-৯7 

শিষ্য। শিরঃপীড়ার চিহ্ন কিরূপ? 
গুরু। শিরোরেখা হইতে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রেখা উঠিয়া আযুরেখাকে কর্তন করিলে, 

ও শিরোরেখা শঙ্খলাকার হইলে, শিরঃপীড়! হয়। 
শিষ্য । যক্াকাশের চিহ্ন কি? 

গুরু। নখ সকল গোল এবং নখের অগ্রভাগ বক্র হইলে, যক্াকাশের বিষয় 

জানা যায়। 

শিষা। উদ্দরী রোগের চিহ্ন কি? 

গুরু | চন্দ্রের স্থানে তারকাচিষ্ত । 

শিষ/। সদ্ধিগত বাতের চিহ্ন কি? 

গুরু । আমুরেখার শেষভাগ শাখাবিশিষ্ট ও একটা শাখ। চন্দ্রের 

স্থান গত। 

শিষ্য। বাত ও অষ্রাঙ্গগ্রহণের ( গেটে বাত ) লক্ষণ কি? 

গুরু । চন্ত্রস্থান হইতে উঠিয়া, একটা রেখ। বদি আয়ুরেখাকে কর্তন করে, 

তাহ! হইলে, উক্ত ব্যাধির বিষয়, জ্ঞাপন করে। 

শিষ্য। হদ্রোগের চিহ্ন কি? 

গুরু । 1১) মধামার নিয়ভাগে হৃদয়রেখ!। প্রশস্ত ও পাও্বর্প, ২) রবিরেখ। 

ও আফ্ুরেখার উপর ষবচিহ্ন (৩) শ্বান্যরেখার ও আয়ুরেখার সহিত 

মিলিত ও আমুরেখার উপর নীল ব। রক্তবর্ণ দাগ, কিংব। (৪) হৃদয়রেখার 
উপর বৃত্তাকার বা ষৰচিহ্ছ--এই কয়েকটির মধ্যে একটা থাকিলেই, হৃপ্রোগ 

উপস্থিত হয়। 

শিষ্য । বংশগত রোগের লক্ষণ কিরূপ ? 

গুরু । আয়ুরেখার উপর ষবচিন্। 

শিষা। কগনালীর মধ্যে ক্ষত ব| ইহার উপর কোন রোগ উপস্থিত হওয়ার 
চি, কি? 

গুরু । মঙ্গলের হান উচ্চ ও অপর একটা উদ্বগামী রেখ! শাখাবিশিষ্ট 
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(7৭01050 ) হইয়া, এইস্থানে থাকিলে, এবং এই স্থানেই শেষ হইলে ক্ঠনালীর 

রোগ নিরূপিত হয়। 

শিষ্া। প্লৃরিসি । 715175)") এবং পার্খবশুলের চিহ্ন কি? 

গুরু। একটি যবচিষ্কবিশিষ্ট উদ্ধ'গামী রেখা আয়ুরেখ। হইতে উঠিয়া, 

বুহস্পতির স্থানে যাইলে এর রোগ হয়। 

শিষ্য । অন্নরোগের চিহ্ন কি? 

গুরু। চন্তস্থান অতি পুষ্ট হইলে; অস্রোগের বিষয় জানা যাঁয়। 
শিষ্য । পাগুরোগের স্তাবার ( 7801)015৩ ) পঙ্গণ কি? 

গুরু। স্বাস্থ্ারেখার উপর তারকা-চিঙ্ছ থাকিলে, উক্ত রোগের বিষয় 

জানা যায়; কিন্তু এ স্থানে একটা কৃষ্ণবর্ণ দাগ (১1১): ) থাকিলে, উক্ত 

রোগের প্রবল আক্রমণ বুঝায় | 

শিষ্য । চক্ষরোগের লক্ষণ কি? 

গুরু। রবির স্থানে নীল-চিহ্ন থাকিলে, বা অনামিকার এতীয় পর্বে 

ঠারকা-চিহ্ধ থাকিলে, চক্ষুরোগ হয়। 'আবার তাঙ্ার সহিত বাতের সংযোগ 

থাকিলে অন্ধও হয়। 

শিষা। ধর্দ্ধাজকের চিহ্ন কিন্ধপ ? 

গুদ | অগ্গলী সকলের প্রথম ও দ্বিতীয় গ্রগ্তি গৃপ, ও অগভাগ হৃচাপু 

হছুলে, ধন্মযাজক ও পরিব্রাজক হয়। 

শিষ্য । পশুকর্তক বিপদগ্রস্ত হওয়ার চিহ্ন কিরূপ? 

গুরু। শনি ও মঙ্গলের স্থানের উপর তারকা-চিহ্ন। 

শিষ্ঠ। অন্ত্রাঘাতের অপনৃত্যুর চিহ্ন কি? 

গুরু। দ্বিতীয়াঙ্লীর তৃতীয় পৰ্ের তারক।-চ্ন, এবং শনির স্কান হইতে 

উথ্িত শুক্রবন্ধনী (0101৩ 06 ৬০17১) ছেদক একটা বেখা। 

শিষ্য । বৃক্ষলতাদি অঙ্কিত করিবার পারদশিতার চিক কিরূপ? 

গুরু । শুক্রের স্থান উচ্চ এবং অঙ্গুলী সকল ( বিশেষতঃ বৃদ্ধাঙ্থুলী ) দাখ। 

শিষ্য যনুষ্য ও জীবজন্ত অস্কিত করিবার পারদর্শিত। কিসে জান। যায় ? 

গুরু । বুধের স্থান উচ্চ ও অঙ্গুলী সকল চৌক হইলে, তংসন্বন্ধে পারদশিত। 

জানা যায়। 

শষ্য বুজ্তক্ষেতাদির চিজ অক্ষত করিবার পারদশিতার চিহ্ন করপ? 
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গুরু। মঙ্গলের স্থান উচ্চ হইলেই, এই বিছ্ঞ। উপাজ্জন হইয়া থাকে । 
শিষ্য । কি চিহ্ন থাকিলে কারুকার্য করিতে পারে ? 
গুরু । রবিরেখা! ও বৃহস্পতিরেখা প্রবল ও অস্পী চৌক। 
শিষ্য | কি চিন্ধ থাকিলে ভাস্কর হইতে পারে ? 

গুরু। হস্ততল অল্পরেখ! এবং হস্ততল স্থল ও দৃঢ় হইলে ভাম্বকর হয়। 

শিষ্য। কোন্ ব্যক্তি উদ্ান প্রস্তত করিতে পারদর্শী হইয়া থাকে ? 
গুরু । যাহার শুক্রের ও চন্দ্রের স্থান, উচ্চ ও অঙ্গুলী সকল দীর্ঘ ও স্থুলাগ্র, 

সেই ব্যক্তি এই বিষয়ে পটু হয়। 

শিষ্য । চিকিৎসকের চিহ্ন কি? 

গুরু। বুধের স্থান উচ্চ ও তিনটা রেখা এই গ্নানে থাকিলে এবং রবি ধ্েখা 

প্রবল হইলে জাতক বিচক্ষণ চিকিৎসক হইয়া থাকে । 

শিষ্য । ওষধাদ্দি আবিষ্কারকের চিহ্ন কি? 

গুরু | পূর্ব্বোক্ত চিহ্কের সহিত চন্দ্রের স্থান অতি উচ্চ থাকিলে, ওঁষধাঁদর 

আবিষ্কারক ও নানাবিধ চিকিৎস! শাস্ত্রোস্ত দ্রব্য হইতে স্ব স্ব প্রথায় প্রয়োগো- 

পষোগী সার বাহির করিতে সক্ষম হয়। 

শিষ্য । পণ্ড চিকিৎসকের চিহ্ন কি? 
গুরু | চিকিৎসকের সাধারণ চিন্কের সঙ্গে হস্ততল দৃঢ় ও অঙ্গুলীর 

অগ্রভাগ মোট! । 

শিষ্য । কি চিন্ধ থাকিলে রসায়ন-বিষ্তায় পারদর্শী হয়? 
গুরু। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র উদ্ধগামী সরল রেখ৷ বুধের স্থানের পার্থে থাকিপে এ 

বিস্তায় নিপুণ হয়। 

শিষ্য । কি চিহ্ন দ্বার। নাক্ষত্রিক বিদ্তা ও গণিত শান্ত্রে পারদর্শী 

জানা যায়? 

গুরু । চন্দ্র বুধ ও শনির স্থান 'অতি ডচ্চ ও অঙ্গুলী সকল দীঘ ও 

বিচারহ্চক (17115611501) 1 

শিষ্য । কি চিন্ধ থাকিলে পদ্থ লিখিতে পারে ? 

গুরু । যাহার চন্দ্র ও বৃহস্পতির স্থান উচ্চ থাকে, সে পদ্ধলেখক হয়। 

শিষা। সাহিত্যপারদশীর কি চিন্ক থাকে? 

স্করু। অঙ্গলীসকল কোমল এবং অগ্রভাগ মোটা ও চৌক। 
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শিষ্। কোন্ ব্যক্তি পুস্তক ইত্যাদির সম।লোচক হইয়! থাকে ? 

গুরু। যাহার নখ ছোট এবং বুধের স্থান উচ্চ । 

শিষ্য । কি কি চিন্ক দ্বার সঙ্গীত-বিস্তাবিশার? জান যায়? 

গুরু। (১) শনির স্থান উচ্চ, অন্ুলীর অগ্রভাগ মোট! ও গ্রন্থি ( গাইট ) 
গুলি স্থল এবং নখ ছোট হইলে সঙ্গীতবিগ্ভাবিশারদ হয়; অথব। (২) শুক্রবন্ধনী 

( 21016 01 ৬৩17৯) ও রবিরেখ! প্রবল এবং চন্দ্রের স্থান উচ্চ হইলে 
কলাবৎ বা কালোয়াৎ হইয়া থাকে »(.৩) সরল এবং মিশু অঙ্গুলী ও শুর 

স্থান উচ্চ হইলে সঙ্গীত-বিদ্যায় পটুতা জন্মে । 

শিষ্য । নাটক অভিনেতার চিহ্ন কিরূপ? 

গুরু । (১) অন্কুণীর 'খগ্রভাগ মোট] বা চৌক, শ্ুক্রের স্থান উচ্চ এবং 

শাখাবিশি্ট হইলে; অথব! (২) শিরোরেখার একটি পাখ। বুধের স্থানে ও 

শার একটী রেখা মজলের স্থান হইতে উঠিয়া বুধের স্কানে আমিপে, নাটক 

অগিনেত। হয়। 

শিষা। বাণিজ্যে নিপুণতার চিহ্ন কি? 

গুরু | (১) উভয় হস্তেই অনামিক। চৌক অথবা (২) কনিষ্ঠাঙ্গুলীর দ্বিতীধ 

পর্ব্ব অন্ত পর্বদয় অপেল| দীর্ঘ হইলে, বাণিঙ্গ্য বিষয়ে নিপূণ হয়। 

দশম অধ্যায়। 

স্্ী-হস্তের বিবরণ। 

শিষ্য । যদি কোন রমণীর হস্তাঙ্গুলীর গ্রন্থি সকল সবিশেষ পুষ্ট হয়, তবে 

কিরূপ ফল হয়? 

গুরু । জাতিক!। সদ্বিবেচিকা হয়) কিন্ত সৌখীন বা আমোদপ্রিয় হয় না। 

শিষা। স্ত্রীলোকের বৃদ্ধাঙ্থুলী দীর্ঘ হইলে কি হয়? 

গুক। জাতিকা মেধাবিনী হয়। 
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শিষ্য । বৃদ্ধাঙ্থলী ছোট হইলে কি হয়? ্ 
গুরু । জাতিক! চঞ্চলস্বভাব! হয়। 

শিষ্য । যদি স্ত্রীলোকের করতল ছোট ও অঙ্গুলী সকল সুচালু হয়, তবে 

কি হয়? 

গুরু । সে উদ্দেশ্তরহিত ও খোস*পোষাকী হয়। 

শিষা। জ্ীলোকের অঞ্গুলীর অগ্রভাগ মোটা ও বুদ্ধাঙ্লী ছোট হইলে 
কি হয়? 

গুরু । সে ভালবাসিতে ও বন্ধুধখ করিতে তৎপর, পরগ্ঃখে কাতর, সরল 

প্রক্কতি, শিল্পবিদ্যায় নিপুণ,কম্খঠি এবং নূতা গীত ও তামাসা দেখিতে ইচ্ষিক হয় ; 

এবং গৃহপালিত জঙ্ক ও নিজের ব| অপরের সন্তানে স্নেহবততী ভর । 

শিষ্য । যদি সমস্ত অন্ুলীর অগ্রভাগ চৌক হয়, তবে কি হয়? 
গুরু। সে কলহপ্রিয় হইয়৷ থাকে । 

শিষা। যাহার স্কল অগ্গুলী চৌক ও বৃদ্ধাঙ্থুলী ছোট, সে কিরূপ 

ফলতভোগ করে ? 

গুরু । সে সদাপাপিনী হয়; তাহ! মনোবুত্তি নিয়মের বশীভূত থাকে । দে 

গুণবান্ স্বামী ইচ্ছ৷ করে, এবং অশ্লীল বাক্যে অসন্তুষ্ট হয়। 
শিষ্য। স্ত্রীলোকের মঙ্ুলীর অগ্রভাগ মোটা বা চৌক ও বুদ্ধাঙ্্ুলী দীর্ঘ 

হুইলে কি হয়? 
গুরু। সে কলহপ্রিয়।, উচ্চভাষিণী, অবিশ্বাসিনী ও পুরুষের বশতাপন 

থাকিতে অনিচ্ছুক হয়। 

শিষ্য । গুরুদেব! এক্ষণে চিহ্ন সব্ন্ধে কিঞ্চিৎ বিশেষ বিবরণ শুনিতে 

ইচ্ছ। হইতেছে । 

গুরু| কি শুনিবে প্রশ্ন কর। 
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চি ০ 

চিহ্ন সমূহের বিশিষ্ট বিবরণ। 
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শিষা। তারকা-চিহ্কের কথাই প্রথম জিজ্ঞাহ্য | এই চিহ্ন বৃহস্পতির 
স্থানে থাকিলে কি হয়? 

গুরু। জাতকের উচ্চাভিলাষ সফল হয়, এবং সে সম্মান, ভালবাস। 

ও সৌভাগ্যলাভ করিয়। থাকে । 

শিষ্য। এই চিহ্ন শনির স্থানে থাকিণে কি হয়? 

গুরু | জাতক হত্যাকারী হয়। 

শিষ্য । যদি এই চিহ্ন শনির স্থানে থাকে, এবং সেই সঙ্গে বৃহস্পতির স্থান 

নিম্ন ও মঙ্গলের স্থান উচ্চ থাকে, তবে কি হয়? 

গুরু। উভয় হস্তে থাকিলে, জাতক হত্যাকারী হয় ও তাহার ফাসী 

হয়। 

শিষ্য । এই চিহ্ন রবির স্থানে থাকিলে ও তৎসঙ্গে রবির স্থান নিয় হইলে কি 

হয়? 

গুরু । জাতক বছ পরিশ্রমে সুখ্যাতি লাভ করে ও ধনবান্ হয় ) কিন্তু স্ুখ- 

স্বচ্ছন্দতাবিহীন থাকে । 

শিষ্য । এই চিহ্ন রবির স্থানে অবিচ্ছিন্ন হইলে এবং এ স্থানে রবি-রেখা ও 
অন্ত ছুই-তিনটা রেখ! থাকিলে কি হয়? 

গুরু । জাতক বুদ্ধি ও পরিশ্রম গুণে স্থখ্যাতি লাভ করে। 
শিষ্য । এই চিহ্ন বুধের স্থানে থাকিলে কি হয়? . 
গুরু। জাতক অবিশ্বাী ও চৌর হয় | 
শিষ্য | এই চিহ্ন উভয় হস্তেই মঙ্গলের উভয় স্থানের যে কোন স্থানে 

থাকিলে কি হয়? 

শি--১, 
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গুরু । জাতক আত্মহত্যা করে। 

পিষ্য। এই চিহ্ন চন্দ্রের স্থানে থাকিলে কি হয়? 
গুরু। জাতক দ্বিভাবাচারী ও বহু চিস্তাযুক্ত হয়; কিন্তু উহাই তাহার 

£খের কারণ হইয়া থাকে। 
শিষা। কোন হস্ত এই চিহ্ৃবিশিষ্ট হইলে এবং চন্দ্রের স্থান উচ্চ হইলে ও 

শিরোরেখা চন্দ্রের স্থানে আগিলে কি হয়? 
গুরু। জাতক জলমগ্ন হইয়৷ আত্মহ্ত্য। করে । 

শিষ্য । এই চিন্ক শুক্রস্থানে থাকিলে কি হয়? 
গুরু। কোন স্ত্রীলোক হইতে" জাতকের হূর্ভাগ্য উপস্থিত হয়। 
শিষ্য। এই চিহ্ন মধ্যমাঙ্থুলীর প্রথম পর্ধে থাকিলে কি হয়? 

গুরু। ইহাতে জাতকের ধননাশ হইয়া থাকে; কিন্তু তৎসঙ্গে রবি ও 

বৃহস্পতির স্থান উচ্চ থাকিলে, জাতকের হঠাৎ ধনলাভ হয়। 

শিষ্য। এই চিহ্য মধ্যমাস্কুপীর তৃতীয় পর্বে থাকিলে কি হয়? 

গুরু । জাতক হত্যাকারী হয়। 
শিষ্য । মধ্যমাঙ্থুলীর তৃতীয় পর্বস্থিত তারকা-চিহ্কের সহিত ভাগ্য-রেখা মিলিত 

হইলে কি হয়? 

গুরু। জাতকের লজ্জাকর মৃত্যু ঘটে । 

শিষ্য। এই চিন্ বৃদ্ধাঙ্থুলীর প্রথম ও দ্বিতীয় পর্বের সংযোগ স্থলে থাকিলে 

কি হয়? 

গুরু। জাতকের অগ্রীতিকর বিবাহ হয়। 

শিষা। উপযুক্ত চিহ্নের সহিত বৃহস্পতির স্থান উচ্চ হইলে কি হয়? 
গুরু । জাতকের অস্থখকর বিবাহের দোষ সংশোধিত হয়॥ এবং ভবিষ্যতে 

বিবাহে সুখ হয়। 

শিষ্য। এই চিহ্ন চন্দ্রের স্থানে জলভ্রমণ রেখার (৪ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য) উপর 
থাকিলে কি হয়? 

গুরু । জাতকের জলত্রমণে মৃত্যু হয়। 

শিষ্য। এই তারকা-চিন্ন হস্তচতুক্ষোণের মধ্যে থাকিলে কি হয়? 
গুরু। স্ত্রীজাতি ক্রীড়নকবৎ ( খেলনার স্কায়) তাহার উপর আধিপত্য 

করিয়া থাকে। 

এপস ০৭৭ পপ শপ অপ শী সপ জ 
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চতুক্ষোণ-চিহ্ন। (58919 ) 

চিত্র, ২- চিহ্ন) ২। 

শিষা। শুক্রের স্থানে একটি চতুষ্কোণ চিহন থাকিলে কি.হয়? 
গুরু । জাতক ধর্ম্পোন্নতির জন্ত বন গমন করে । 

শিষ্য । শুক্রের স্থানে চতুফোপ-চিহ্ আযুরেখার সহিত মিলিত থাকিলে কি 

হয়? 

গুরু। জাতকের কারাবাস হইয়া থাকে । 
শিষ্য । শনি স্থানে চতুক্ষে(প চিহ্বের মধে] তারকা-চিহ্ন থাকিলে কি হয়? 
গুরু । জাতক হত্যা হইতে নিষ্কৃতি পায় । 

শিষ্য । শনির স্থানের পার্খে চতুফোণ-চিহ্কের মধো একটি লোহিত বর্ণ বিন 
ব1 দাগ থাকিলে কি হয়? 

গুরু । জাতক অনিদ।হ্ হইতে নিষ্কৃতি পায়। 

বিন্দু-চিন্ন। (5০9৫) 

চিত্র, ২--চিহ, ৩। 

শিষ্য । বিন্টু-চিহ্ধ হস্ততলে থাকিণে কি হয়? 

গুরু। জাতক কষ্টভোগ করে। ইহ। যে কোন রেখার সহিত থকে, 

তাহ।তে শরীরের সেইভাগের কষ্ট বুঝায়। যথ।__শিরোরেখায় থাকিলে, মন্তকে 

আঘাত )--ইত্যাদি। 

শিষা। শ্বেতবর্ণ চিহ্ন হবদয়-রেখার উপর থাকিলে কি হয়? 
গুরু । জাতক ডালবাস।র পাত্র পাঙে কতকার্্য হঝ। 

শিষ্য । শ্বেতবণ চিহ্ন শিরোরেখার উপর থ।কিলে কি হয়? 

গুরু । জাতক মস্তকে আঘাত পাইয়। থাকে। 

শিষ্য । কাল বা নীলবর্ণ চিহ্ন শিরোরেখার উপর থাকিলে কি হয়? 

গুরু। জাতকের স্বাযুদুর্বলত। (1০1৮০905 0001110. ) উপগ্ঠি 5 হয়। 

শিষ্য। 'নানুরেখার উপরে নীলবর্ণ চিহ্ন থাকিলে কি হয়? 

গুরু। তাহা হইলে জাতকের প্রতি বিষ গয়োগের বিষয় বুঝা যাঁয়। ছুই 

হস্তে থাকিলে, বিষপ্রয়েগে মৃত্যু হয়) কি এক হণ্ডতে থাকিলে বিষপা নেও রক্ষ| 

গাব। 
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শিষ্য । শ্বেতবর্ণ বিন্দুচিহন কিরূপ, এবং উহ! হস্তে থাকিলে কি হয়? 
গুরু। শ্বেতবর্ণ বিন্ুচিহ্ধ একটু গর্ত সদৃশ হয় ; এবং ইহা! শুভফল প্রান 

করে। 

শিষ্য। বুধ স্থানের নিয়স্থ মঙ্গলের স্থানে কাল বিন্দু (52০) থাকিলে 
কি হয়? 

গুরু। এক হস্তে থাকিলে, ভূমিঘটিত অভিযোগে ( মকন্দমায় ) অর্থ নষ্ট 
করায় ; ছুই হস্তে থাকিলে, ভূমিসম্পত্তি নষ্ট হইয়া যায়। 

শিষ্য । প্রথমাঙ্গুলী ব| তর্জনীর উপর থাকিলে কি হয়? 
গুরু। ব্রাঙ্গণ কিংব। ধর্মযাজক কর্তৃক অর্থ অপহৃত হয়। 

শিষ্য । দ্বিতীয়াঙ্গুণী ব| মধ্যমার উপর থাকিলে কি হয় ? 

গুরু । কোন বিধর্মা পাশ্চ ত্য প্লেচ্ছ কর্তৃক অর্থাপহরণ বুঝায় । 

শিষ্য । তৃতীয়াঙ্থুলী ব৷ অনামিকায় থাকিলে কি হয়? 
গুরু । যবনকর্তৃক ধনাপহরণের কথ। বুঝায় । 

শিষ্য। কনিষ্ঠ।সুলীতে থাকিলে কি হয়? 

গুরু । জাতকের ব্যক্তিগত সম্পত্তি (চ1501091 [010199169 ) যথা ,-- 

অঙ্গুরী, ঘড়ি, মণিব্যাগ, অলঙ্কার প্রভৃতি অঙ্গশোভন দ্রব্য অপহৃত হয়। 

শিষ্য । এই কাল দাগের সংস্থান দেখিয়া, ঝয়োনিরপণের উপায় কি? 

গুরু। অন্ুলীর অগ্রভাগ হইতে আস্ত করিয়া, প্রথম গাইট পর্য্স্ত, ৩০ 

বৎসর, দ্বিতীয় গ।ইট পর্য্যন্ত ৬* বৎসর, তৃতীয় গাইট ব| অঙ্গুলীমূল পর্যন্ত ৯« 
বৎসর বুঝায়। 

বৃত্তচিহ্ন। (01019) 

চিত্র, ২- চিহ্ন, ৪। 

শিষ) । বৃত্তচিহ্ন রবির স্থানে থাকিলে কি হয়? 

গুরু। জাতকের সুখ্যাতি লাভ ও অর্থোন্নতি হয়। 

শিষ্য । এই চিহ্ন চন্দ্রের স্থানে থাকিলে কি হয়? 
গুরু । জলমন্ন হইয়। জাতকের মৃত্যু ঘটে। 
শিষ্য । এই চিহ্ন অন্তান্ত গ্রহস্থানে থাকিলে কি হয়? 
গুরু। যে ষে গ্রহের স্থানে থাকে, জাতকের তৎসম্বন্কীয় উন্নতি বিপৎসন্কুল 

হয়। 
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শিষ্য । এই চিহ্ন হৃদয়-রেখার উপর থাকিলে কি হয়? 
গুরু । জাতকের হৃদয়ে ছুর্বলত| হইয়। থাকে। 

শিষ্য। এই চিহ্ধ শিরোরেখার উপর থাকিলে কি হয়? 
গরু । জাতক অন্ধ হয়। | 

শিষ্য। এই চিহ্ন অন্যান্ত রেখার উপরে থাকিলে কি হয়? 
গুরু । যে রেখার উপর এই চিহ্ন থাকে, সেই রেখানিদদিই গুণের 

ক্ষতি করে। 

যবচিহ ॥ (1310410) 

চিত্র, ২ চিহ্ন, ৫। 

শিষা। যবচিহন হস্ততলে থাকিলে কি হয়? 

গুরু । এই চিহ্ন কোন রেখার উপর থাকিলে, জাতকের খ্ণিত 

কার্যে প্রবৃত্তি জন্মে ও বংশগত পীড়া উপস্থিত হয়। 

শিষ্য । এই চিহ্ন শনিরেখার উপর থাকিলে কি হয়? 

গুরু । জাতক কোন স্ত্রীলোক কর্তৃক প্রলোভিত হয়। 

শিষ্য । এই চিহ্ন হদয়-রেখার উপর থাকিলে কি হয়? 

গুরু। জাতকের ব্যাভিচার দোষ ঘটয়। থাকে । 

শিষ্য । এই চিহ্ন হদয়-রেখার উপর থাকিলে ও বৃহস্পতির স্থান ৬৮ 

হইলে কি হয়? 

গুরু । জাতকের হংপিণ্ডের পীড়া হয়। 

শিষ্য । এই চিহ্ন মঙ্গলের স্থানে শিরোরেখার উপর থাকিলে কি হয়? 

গুরু। জাতকের হত্যা করিবার ইচ্ছা প্রবল থাকে। 

শিষ্য। এই চিহ্ন মঙ্গলের স্থানের বহিাগে শিরোরেখার উপর থাকিলে, 

কি হয়? 

গুরু। জাতক ছুরভিসন্ধিযুক্ত হয়। 

শিষ্য। যদি এই চিহ্ন শিরোরেখার উপর থাকে ও বৃহস্পতির স্বান উচ্চ 

ছয়, তবে কি হয়? 
গুরু । জাতক বংশগত শিরঃপীড়ায় আক্রান্ত হয়। 

শিষ্য । স্থাস্থ্রেখার ষবচিহন এবং বৃহম্পতি ও রবিস্থান নিন্ন থাকিলে 

কি হয়? 
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গুরু । জাতক বংশগত শিরঃপীড়ায় আক্রান্ত হয়। আর দেউলিয়। 
(13911101019) হয়। | 

শিষ্য । স্বাস্থ্যরেখার ষবচিহ্ন এবং বৃহস্পতি ও চন্দ্র ও শুক্রের স্থান প্রবল 

হইলে কি হয়? 
গুরু । তাহা! হইলে জাতক গুহাবিদ্যায় পারদশী ও স্বপ্নচর 

! ১010112101001150 ) হয় । ৃ্ 

শিষ্য । . এই চিহ্ন স্বাস্থ্যরেখার উপর থাকিলে কি হয়? 
গুরু। জাতক ঠগ. ও চৌর হয়। এই সঙ্গে বৃহস্পতির স্থান উচ্চ 

থাকিলে, সে অজীর্ণ ও উদরাময় পড়ায় আক্রান্ত হর। 

শিষ্য । এই চিহ্ন আঘুরেখার প্রারস্ত ভিন্ন অন্ত স্থানে থাকিলে কি হয়? 

গুরু । জাতকের জন্মকালীন কে।ন দুর্ঘটন। ঘটিয়। থাকে । 

ত্রিভুজ চিহ। (1711015) 

চিত্র,২- চিহ্ন, ৬ | 

শিষ্য । ত্রিভুজ-চিহ্ন বৃহম্পতির স্থানে থাকিলে কি হয়? 

গুরু । জাতক দৌত্যকার্যে নিপুণ হয়। 

শিষ্য । এই চিহ্ন শনির স্থানে থাকিলে, কি হয় ? 
গুরু। জাতক গুহা ([1)/500) ও এন্ত্রজালিক বিদ্যায় পারদর্শী হয়। 

শিষ্য । এই চিহ্ন রবির স্থানে থাকিলে কি হয়? 
গুরু। জাতক শিল্পবিদ্যায় পারদশিতালাঁভ করে। 

শিষ্য । এই চিহ্ন বুধের গানে গাকিলে কি হয়? 
গুরু । জাতক রাজনীতিজ্ঞ হয় 

শিষ্য । এই চিহ্ন মঙ্গলের স্থানে থাকিলে কি হয়? 

গুরু । জাতক যুদ্ধ বা! অন্ত্রবিদ্যায় নিপুণত1 লাভ করে। 

শিষ্য। এই চিন্ক শুক্রের স্থানে থাকিলে কি হয়? 
গুরু | জাতক বিশিষ্টরপে ভালবাসার পবীক্ষ। করিয়ঃ তাহাতে লিপ্ত 

হুইতে চাহে 



ক্ুশ-গুহ চিহ্ন। ] চিহ্ন-বিবরণ | ০৯ 

ক্রুশচিহ্ত। ( 01999 ) 

চিত্র, ২-_চিই, ৭। 

শিষা। ক্রুশচিহ্ন বৃহস্পতির স্থানে থাকিলে কি হয় & 

গুরু । জাতকের অত্যন্ত স্থখকর বিবাহ হয়। এই সঙ্গে শনিরেখ। 

ও রবিরেখ। চচ্দ্রের স্থান হইতে উঠিলে, এই বিবাহে সুখের আরও বুদ্ধি হয়। 

শিষ্য। এই চিহ্ন শনির স্থানে থাকিলে কি হয়? 

গুরু । জাতক গুহ্বিগ্ায় ও 'ধন্মবিষয়ে উন্নত গ্রায় হয়; এবং ক্রমে 
ক্রমে বুজরুগ হইয়া পড়ে । | 

শিষ্য | এই চিহ্ন রবির স্থানে থাকিলে কি হয়? 

গুরু | শিল্পবিগ্ভা় ও বিচারে জাঙকের জম উপস্থিত হয়) এবং এই 
সঙ্গে রবির স্থান উচ্চ থ|কিলে, জাতকের ধনযে!গ হইয়। থ।কে। 

শিপ । এই চিহ্ন বুধের স্থানে থাকিলে কি হয়? 
গুরু । জাতক অবিশ্বামী ও চৌর হয়। 

শিষ্া। এই চিক্ধ মঙ্গলের হানে থাকিলে কি হয়? 

গুরু । জাতক একগুয়ে ও কলহপ্রিয় হয়। 

শিষ্য। এই চিহ চন্দ্রের স্থানে থাকিলে কি হয়? 

গুরু । জাতক মিথ্যাবাদী হয়; এবং এই চিহ্ন অপেক্ষাকৃত বড হইলে 

সে আপনাকে প্রতারণ করে। কিন্তু এই চিহ্ধ অত্যন্ত ছোট হইলে, জাতক 

কাল্ননিক ও গুহা ধর্্ানুসন্ধানে রত থাকে। 

শিষ্য | এই চিহ্ন শুক্রের স্থানে থাকিলে কি হয়? 

গুরু । জাতকের একটিমাত্র অস্থখকর বিবাহ হয়। কিন্ত এই সঙ্গে 
বৃহস্পতির স্থান উচ্চ হইলে বিবাহ সুখকর হয়। 

শিষ্য। এই আমুরেখার নিয়ে থাকিলে কি হয়? 
গুর। জাতক বহুকষ্টে জীবন অতিবাহিত করে ও তাহার শবছ্ছা হীন ভয়। 

গুহ্াক্রুশ, (0510591055010 ) 

শিষ্য । গুহ্ক্রুশ কাহাকে বলে। 

গুরু। একটি ক্রুণচিহ্ন হস্তচতুফ্ষোণের মধ্যে থাকিয়া উহ্বার কোন রেখার 

সহিত সংযুক্ত না থাকিলে তাহাকে গুহ্ক্রুশ চিহ্ন বলে। 



৮১ সামুদ্রিক শিক্ষা । [ গুহ্-ক্রুশ-জাপ-চিহ। 
০৮০ পপি পপি আপ শপ পা সপ 

শিত্। এই চিহ্ন সাধারণতঃ কিরূপ ফলপ্রদ হয়? 

গুরু । ইহার আকার ক্ষুদ্র হইলে জাতকের গুহ্বিষ্তায়। মিথ্য! বিশ্বাসে 
ও আধ্যাত্মিক বিষয়ে জ্ঞান জন্মায় । 

শিষ্য । যখন ইহার আকার বৃহৎ হয়, তখন কিরূপ ফল হয়? 

খরু। জাতকের অন্ধবিশ্বাগে ধর্মবিষয়ে দৃঢ়তা ( গৌঁড়ামি ) ও কাল্পনিক 

জ্ঞান অধিক পরিমাণে থাকে । 

শিষ্য । . এই চিহ্ন শনির স্থানের নিয়ে থাকিলে কি হয়? 
গুরু। জাতক ভ্রমযুক্ত হয় ও গুহ্বিষ্ঠানুসন্ধানে রত থাকে; কিন্ত 

বৃহস্পতির স্থান উচ্চ থাকিলে, ধার্শিক হয়; এবং ইহা বড় হইলে, জাতক 

ধর্মসন্বন্ধে অন্ধবিশ্বাসী হয় ও বাগাড়ম্বর করে। 

শিশ্ত। এই চিহ্ন উভয় হস্তে পরিষ্কতরপে অঙ্কিত থাকিলে কি হয়? 
গুরু । জাতক উচ্চাভিলাষী হয়। 

শিষ্য । এই চিহ্বের সহিত শনির স্থান উচ্চ থাকিলে কি হয়? 

গুরু। জাতক লোকদ্বেষী হয়। 

শিষ্য । এই চিহ্কের সহিত রবির স্থান উচ্চ থাকিলে কি হয়? 

গুরু । জাতক অহঙ্কারী ও কৃপণ হয়। 

শিষ্য । এই চিন্কের সহিত শুক্রের স্থান উচ্চ থাকিলে কি হয়? 

গুরু । জাতক প্রেমোন্বত্ত হয়। 

শিষ্য । এই চিহ্ন শনিরেখার সহিত মিলিত হইলে কি হয়? 
গুরু। জাতক ধর্ম্মানুশীলন দ্বারা বিশিষ্টরূপে অর্থোপার্জন করে। 

শিষ্য। এই চিহ্ন শনিরেখার সহিত মিলিত হইয়। মঙ্গলের স্থানে থাকিলে 
কি হয়? [ চিত্র, ৭--চিহৃ, ১৬ দ্রষ্টব্য ] 

গুরু । জাতকের প্রবৃত্তি পরিবর্তন হয় ও সে যথেষ্ট ধনবান্ হয়। 

জালচিহ্চ। ( 217116) 

চিত্র, ২-__ চিন, ৮। 

শিষ্য । জালচিহ্ন বৃহস্পতির স্থানে থাকিলে কি হয়? 

গুরু। জাতক ভুল বিশ্বাসী, অহঙ্কারী ও আধিপত্য প্রকাশে ইচ্ছুক হুয়। 
শিষ্য । এই চিহ্ন শনির স্থানে থাকিলে কি হয়? 



জাল-চিহ্চ । ] চিহ্ু-বিবরণ। ৮১ 

গুরু । জাতক ছুর্ভাগা হয়। 

শিষ্য । এই চিহ্ন রবির স্থানে থাকিলে কি হম ? 

গুরু! জাতক অহঙ্কারী, মুখ, গৌরবাকাজ্জী, ছর্বধল ও ভ্রমযুক্ত হয়। 

শিষা। এই চিন্ধ বুধের স্থানে থাকিলে কি হয়? 

গুরু । জাতক শঠ ও অবিশ্বাসী হয় এবং তাহার চৌধাবস্তি প্রবল হয়। 

শিষ)।। এই চিহ্ন মঙ্গলের স্থানে থাকলে কিহয়? 

তর । জাতকের হঠাৎ মৃত হয় । 

শষ্য! এই চি চন্ের স্কানে থাকিলে কি হয় £ 

গু9ব- গাতিক বিষম, আস্কর গু সমস হব; এবং ও সধবদাহ মুত্াকামন। 

কবে, 

শষ) । এঠ (চষ্চ। ৮্েব পানে, তি শুনব শানে হাবকা চি থাকিলে 

কহ? 

গু! হাত ৬৬১পপাভিপামী € আকিব হয় এবং পেশী মকন সাদা 

সঙ্গচিত হওয়ার জন কগজোগ করে। 

শষ). ১প্রের স্থানে এঠ চিত শত্খে রাববেখ। প্রবল হইণে কি হর 2 

গুরু । জাতক পঞ্চ গাঁতিকাবা €« সাঠিতো পারদ] হয়| 

শিধু) | এইট চিই্ শের নে থাকিলে & শরুবঙ্থলা হস্ত ঠলে বঞছুম।ন 

পাকিলে কি হ%? 

গা জাতক তুষ্ট, লম্পট € শাস্মহহা। করিতে ইচ্ছুক | 

(শবা। এই চিহের আস্বভ-সংশোপনকাবা কোনপ্ধপ চিহ্ধ মাছে কিনা? 

গুরু | যদি বুদ্ধান্থলীর প্রথম পল দ'ঘ হয়, এবং শিরোরেখ। ও 

রবিরেখ। প্রবল থাকে, তাহা হইলে শ্কবক্ধনীজনিত। আশ ফণ 

সংশোধিত হয় 



৮২ সামুদ্রিক-শিক্ষা। [ হস্ত-বিচার 

দ্বাদশ অধ্যায়। 

পিস্ীস্স্পরীস্ 

শিষ্য । প্রভো। আপনার 'অগ্তগ্রহে সামুদ্রিক শাস্ত্রে মবিশেষ উপদেশ 

পাইলাম; এবং 'আম|র কৌতৃহলও নিবারিত হইল। এরূপ উপদেশ পর্বে 
কখনও পাই নাই । যাহা ভউক, মন্গুষ্যের স্বভাব, আয়, ব্যয়, ধন্মী, কর্ম উত্তাি 
মকপই যে করতলগত-রেখ। দ্বার| জানা, যায়, তাছ। পূর্বে জানিতাম না; কিন্ত 

'শাপনা।র শ্রীচরণ আশীর্বাদে সে সমস্তই জানিলাম | 

গুরু । বৎস । এ সমস্তই ঈশ্বরের কার্ধ্য । দেখ, আম।র প্রতি তোমার 

যেক্পপ ভক্তি, তুমি যেরূপ সরলভাবে প্রশ্নাদি করিয়া, “সামুদ্রিক শান্ত্রের' 

'মান্োপাস্ত জানলে, ইহ। শৃশ্বরের অনুগ্রহ ভিন্ন কি হইতে পারে? এক্ষণে 

হুমি আমার সম্মুখে হুই-একটি হস্ত দেখিয়া, তাহার স্ুতাশুভ ফল বিচার করত 
আমার হৃদয়ের আনন্দবধ্ধন কর। 

শিষ্য । গুরুদেব । তবে এক্ষণে আমাকে অনুমতি করন; আমি এছ 

ঠস্তটা পাঠ করিয়! ইহার শ্তভাণ্ডভ ফল বিচার করি। 

হস্তবিচার । 

শিষ্য । ইষ্টার করতল অঙ্কুলী অপেক্ষা! দীর্ঘ । ইনি সুক্ষ বিচারে ও সুঙ্গা 

কর্মে অক্ষম; এবং স্ুক্ম বিচার না করিয়া, সহজেই সন্তুষ্ট হয়েন। ইনি স্বাভাবিক 

সহজ ( প্রমাণনিরপেক্ষ ) জ্ঞান দ্বার। হিতাহিত বিচার করিয়া থাকেন। 

১। ইহার অন্ুলীগুলি চৌক ও গাইট গুলি পুষ্ট ।--ইনি চিন্তাযুক্ত, 
বিশ্বাসী, স্থির প্রকৃতি ও সত্যপ্রিয়; এবং আইন, ইতিহাস, ব্যবহারণ্তত 

ব্যাকরণ, অঙ্কবি!, কৃষিকার্ধ্য, চিকিৎস! বিজ্ঞানাদির অনুশীলনে তৎপর । 

২। বুছুস্পতির [চিত্র ১৫-_চিহ্ছ ১] স্থান উচ্চ; ইনি ধন্পরায়ণ, 

উচ্চাভিলাষী, আমোদপ্রিয় ও উন্নতমতি ; এবং স্বভাব-সৌনার্ দেখিতে 

ভালবাসেন । 

৩। শনির [চিত্র ১৫--চিন্ক ২] স্থান উচ্চ ।- ইনি নির্জনপ্রিয, কর্মে 

বিজ্ঞ ও ধর্ম-সঙ্গীত শুনিতে ইচ্ছুক । 



হত্ত-চহ্ক | ] হস্ত-বিচার | ৮৩ 

৪। রবির [ চিত্র ১৫-_ চিহ্ন ৩ ; স্থান উচচ)--সাহিত্য ও শিল্পবিদ্যায় 

পারদশী উন্নতমতি ও সুন্দর বস্তুতে রত। 

৫। বুধের | চিত্র ১৫-_চিন্ধ ও | স্কান উচ্চ :_-লমণাপ্রয় চঞ্চল, আবি- 

কারক, বাঙ্গপ্রির, কম্মঠ ও শান্ত্রানশীপনে রত | 

৬। মঙ্গলের [চিত্র-১৫ চিন্ধ ৫] গান উস 1--আস্মসংযমী, ত্যাগশীল, 

ধৈষাগুণাবলন্বী ও বিষয়ভোগী : | ূ 
৭। চন্দ্রের [ চির--১৫--চিক্ ৬] হান উড /-- শিষ্টাচার, সঙ্গীভপ্রিয় 

ও স্বঙাবের সৌন্দধা দেখিতে ইচ্ছুক । 

৮। শ্টক্রের ! চিত্র ১৫-__চিহ্ন ৭: শ্কান উচ--হিতৈষী, নম, মমতাধুণ্ত" 

ও সঙ্গীত প্রয়। 

সাধারণ এ্রশ্গ্কান ৬ আনুলী-সংস্কান দ্বার! ইহাকে বিচার বিষয়ে বাবচারা- 

জীবী বলিয়! বোধ হয়। | পরিচ্ছেদ ১--৮ | 

৯1 আমুরেখায ১7 

১০। বংসর বয়ঃক্রম-স্থলে একটী রেখা উদ্গামী ঠঠয়। পুহস্পত্তির 

স্তানাভিমুখী ;-ইনি এই বয়সে পরীক্ষায় (ছাত্র) উত্বীণ হইয়াছেন । 

| চির ১৫--চিন্ত ৮ ] 

১৫ বংসর বয়সগ্ছলে শপর একটা উদ্ধীগ রেখ একপ হাবে বৃহস্পতির 

গানাতিমুখী ও প্রবল হৃইয়, লদয়রেখার নিকটস্থ )-_উত্ত" ব্যক্তি এই সময়ে 

প্রবেশিকাশ্পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়! নুপ্ভি ভোগ করেন । [ চিজ ১৫- চিচ্ন ৯| 

১৬ বৎসরের স্থলে শ্রক্রের স্থান হইতে একটী রেখা উঠিয়। আয়বেখা ও 

শিরোরেখাকে কত্তন করত হদয়রেখার নিকটবন্ী ;--ইষ্ঠার এঁ সময়ে মাড়" 

বিয়োগ হয়। এবং মানসিক চঞ্চলতায় বিদ্যাভ্যাসেরও তি হইম়াছিল। 

| চিত্র ১৫-__চিন্ধ ১০ ] 

১৮ বৎসরে আররেখ। হইতে উদ্ধমুখা রেখ। শাছে।£নি এঠ সমধে দ্বিশীত 

পরীক্ষায় ( 1+..৮) উত্তীর্ণ হন্। | চিত ১৫-_চিজ্গ ১১] 

২০ বৎসরে লে এরূপ উদ্গমুখী রেখা শাছে ইনি এঠ সময়ে ঠায় 

পরীক্ষায় ( 8. %.) উত্তীর্ণ হন । | চিত্র ১৫-_চিহ্ন ১২] 

৯১ বৎসরের শেষ ভাগে এরূপ একটা রেখ। আছে ;-ইনি এই সমগজে 

ওকালতী ( 8. ][.. ) পাশ করেন । [ চিত্র ১৫-_চিজ ১৩ ] 



৮৪ সামুদ্রিক শিক্ষা । হস্ত-বিচার । 

২৯ বংসরের শেষভাগে শুক্রের স্থান হইতে একটা রেখা উঠিয়া রবির স্থানের 

নিয্ভাগে জদয়-রেখার সহিত মিলিত ;_& বয়সে ইন্ঠার গুভ বিবাহ হইয়াছিল। 

[ চিহ্ন ১৫-_চিত্র ১৫ ] 

১৩ বৎসরের শেষভাগে মাধুরেখা হইতে একটা উদ্ধমুখী রেখ। শনির 

হানে উচিত ;-এই বয়সে ইহার ওকালতী ব্যবসায়ের আরম্ত ও তাহাতে 

উন্নতি হয়) এবং রেখা প্রবল ও খনির বা মধ্যমার অব্যবহিত নিম্মদেশে 

স্কিত ;-ইহার গাড়ী-ঘোড়া ও অপরাপর এরশ্বধ্য ভোগ হইতেছে। 

| চিত্র ১৫.--চিহ্ন ১৫ | 

১৫ বৎসর বয়ঃক্রমের স্থলে একটা রেখ। শুকরের স্থান হইতে উঠিয়। আমুরেখা 

ও শিরোরেখাকে কর্তন করত হরদররেখাকে স্পশ করিয়াছে $-ইনার এই 

সময়ে পিতৃবিয়োগ হইয়াছিল । [চিত্র ১৫--চিন্ক ১৬ ] 

হস্ততলে শুক্রবন্ধনী ! (51015) ৮৩17৯ ) বর্তমান এবং ৩০ বৎসর বয়সে 

'আযুরেখার সন্নিকটবন্বী ;_-ইনি এই সময়ে ধন্মসন্থন্ধে গ্রতাদেশ পাইয়াছেন। 

| চিত্র ১৫- চিহ্ন ক || স্বাস্থ্যরেখার ব্রিতুজচিহ্ন আছে ;--ইনার হঠযোগ 

অভ্ন্ত হইয়াছে । | চিত্র ১৫- চিহ্ন খ | 

৩£ বংসর বরসে একটা উদ্ধ'মুখী রেখ। আগরেখা হইতে উঠিয়! শনির স্থান 

পমান্চ বিস্ুত;--এ সময়ে সবিশেষ ধনযোগ ভয়, এ সময়ে ইনি স্থাবর সম্পত্তি ধন 

সঞ্চয় করিয়াছেন এবং এই রেখা উভয় হস্তে ল্পষ্ট ;-ইনি জীবনের 

শেষভাগে এগর্যযভোগ করিবেন, জানা যায় | চিত্র ১৫--চিহ্ন ১৭ | 

৪৯ ধৎসর বয়সে আযুরেখার একটা বিন্দু ( ১1১৫) আছে, এ সময়ে ইষ্ঠার 

সরবিকার রোগ বুঝায়। [ চিত্র ১৫- চিই ১৮ | 

বুধের স্থানে ছুইটী লম্বমান রেখা বর্ঠমান :- ইনার দুইটা পুএসন্তান ও একটা 

ক্ষুপ্র রেখ। থাকাতে একটা কন্তাসন্তান হইয়াছে. এবং এই রেখাত্রয় প্রবল 

থাকাতে ইঞ্চার মৃতার পর পধাস্ত উহ্ারা জীবিত থাকিবে । | চিত্র ১৫-- 

চিন্ধ ১৯ | 

ববিরেখা উভয় হস্তে স্পষ্ট ;--হনি বক্তার পারদরশী ও বশস্বী ইহয়াছেন। 

| চিত্র ১৫-_চিন্ধ ২০ | 

শিরোরেখ। ও ধ্বদয়-রেখার মধ)গত স্থানটা অত্যন্ত প্রশস্ত ;- ইনি উপার 

প্রক্কতির লোক 



চিত্র-১৫ 



৮৬ সামুড্রিক শিক্ষা । [ হস্ত-বিচার। 

১৭ বংসরের স্থলে একটা রেখ। স্তক্রের স্থান হইতে উঠিয়া হদয়বেখাভিমুখী ) 
--এই সময় বিবাহ হয় | [ চিত্র ১৬ চিহ্ন ১২ | 

১৯ বৎসরের স্থলে আযুরেখ! হইতে একটা উদ্ধমুখী রেখা শনির 
স্ানাভিমুখী $--এই মময় ইনি লৌহ মৃদঙ্গার প্রভৃতির ব্যবসায় আরম্ত করেন। 

| চিত্র ১৬-চিহ্ ১৩ ] 

১১ বংসরের স্থলে এরূপ একটা রেখা শিরোরেখার নিকটস্থ ; এই বয়সে 

এ বাবসায়ে উন্নতি হয়। [ চিত্র ১৬--চিঙ্ক ১৪ ] 

*২ বংসরের স্থলে আমুরেখা ও শিরোরেখা উভয়ের উপর বিদ্দচি্ 
| ১1১01)) এ সময়ে জর ও শিরঃপীড়। হয়। [ চিত্র ১৬--চিহ্ধ ১৫] 

১৫ বৎসরের স্থলে শ্তক্রের স্থান হইতে একটা রেখা উঠিয়া শিরোরেখাকে 

কণ্তন করায় বাবশায় ক্ষতি হয়। [ চিত্র ১৬--চিহ্ন ১৬ ] 

২৭ বংধরে [| মন্প্রতি] একটা রেখ শ্ক্রের স্থান হইতে উঠিয়া জদয়- 

রেখাডিমুখী; ইস্টার পিতৃব্যের মৃত্যু হয়। [ চিত্র ১৮--চিহ্ন ১৭ | 
৩ৎ বৎসর বসে--উভয় হস্তে আয়ুরেখার পাসে ও আয়ুরেখার সহিত মিলিত 

একটা চতৃষ্ষোণচিন্ক এবং বুধের স্থান উচ্চ ও তাহার উপর জালচিহ্ন (0711) ) 
মাছে )-ইনি চুরি করার জগ্ত কারাবাসে ২ বৎসর দণ্ড ভোগ করিবেন। 
[ চিন্ত ১৬--চিহ্ধ ১৮ ও 8১৮ | 

৩৫ বৎসর বয়সের স্থানে উভয় হস্তে আয়ুরেখ! হইতে একটা অধোমুখী রেখ। 

আছে;-এই বয়সে ইঙ্ার মৃত্যু বুঝায়। এবং এই রেখা চঙ্্ের স্থানাভি- 

মুখী হওয়ায়, শ্লেম্সাথটিত পাড়ায় মৃত্যু বুঝায় । [চিত্র ১৬-_চিন্ধ ১৯ ] 

গুরু। বংস! এটীও ঠিক হইয়াছে। তুমি যে এত অল্প সময়ের মধ্যে 
এরূপ পারদশিত লাভ করিয়াছ, তাহাতে আমার পরিশ্রম সফল জ্ঞান 
করিলাম। এরূপ শিধ না হইলে উপদেশ দিয়া মনের তৃপ্তি লাভ হয় ন1। 
যাষ্টা হউক, এক্ষণে মঙ্গলময়ের ইচ্ছায় শীঘই তোমার মঙ্গল হইবে 



উপসংহার । 

শিষ্য | গুরুদেব । মআপণার নিকট সামরিক শাস্ত্রের উপদেশ লা কবিয়। 

আমার স্পষ্টই বোধ হইতেছে যে,*খগতে মঞ্চ), জীব, জত্ম, উত্তিৎ, স্থাবর, 

গঙ্গম ইত্যাদি সমস্তই ০স্ঠ চষ্টিকর্ভার নিয়মের অধান। তিনিই ইহাদিগের 

সকলের পরিচালক; তিনিই ইহাদিগের সকলের কম্মের প্রবর্তক ; ইহার 

ঠাহ।র নিয়ম দ্বার। ঠাহার অনন্ত স্যষ্টিসংক্রান্ত কম্মসমূতের সাধনে ব্যাপুত। 

এ জগতে ষাহ। কিছু ঘটিতেছে, কিনব যে কোন পশ্ম সম্পর হইতেছে, এই সমস্ত 

স্টাহারই নিজের কম্ম। বাহারা এ জগতে ঘটনাবলীর মধো কত্ত, কম্ম, করণ 

সন্প্রদান, অপা্দান, সম্বন্ধ বা অধিকরণ পদ বাচ্য বোধ হয়, তাহারা বস্ত্রতই 

কিছুই নয়; কেধল তাহাবর। অনন্ত কর্তার অণস্তু কাধ্যসাধনের উপকরণমাএ | 

আরও আমার বোধ হয় যে, স্থল ভৌতিক জগতের নিয়মাবলী যেরূপ 

'অপরিবর্তনশীল, মানবীয় কম্ম জগতের নিয়মাবলাও সেইরূপ । গল জমিয়া 

বরফ হইবার জন্য উত্তর মেরুর সন্লিকটস্থ শীত প্রধান লাপলগ | [.71)121)] | 

দেশে যে সকল কারণের ও যে পরিমাণে উত্তাপের প্রয়োজন হয় বিধুব মগুলস্ক 

গ্রীষ্মপ্রধান আফ্রিক।-খণ্ডেও সেই সেই কারণ সমূহ্তেরও সেই পরিমাণ 
উন্তাপেরই প্ররোজন হয়। ইহার মধ্যে কোন একটা কারণ অতি সামা 

রূপে বিচলিত হইলেই, তৃষার কণাও উৎপগ্ন হইতে পারে ন।। এমন কি এই 
মহানগরী কলিকাতায় কলে জল জমাইয়। বরফ প্রস্বত হইতেছে ; তাহাতেও 

এ কারণসমূহ আবশ্যক হইতেছে । সেই প্রকার কি ইংলগুবাসী, কি ভারতবাপা 
সকল মনুষ্থের অদৃষ্ট-চ কু বা কন্্মকাগ্ড মেই নিযন্তার নিয়মে গ্রহকর্কুক চালিত 

হইয়া আসিতেছে , এবং ইহাও ভৌতিক জগতের নিয়মের মত অপরিবর্তন 

শীল। এই সমস্ত পধ্যালোচনা করিয়া, মামার সম্পূর্ণ জ্ঞান হইতেছে খে, 

বখন আমাদিগকে কনম্মকাণ্ড সেই নিরন্তার নিরমে গ্রহগণ কর্ঘক চালিত হুইয়। 

আসিতেছে, খন ইহা ভৌতিক জগতের নিয়মের মত অপরিবর্তনশীল, ষখন 

আমাদিগের কর্মকাণ্ড আমাদিগের আয়বাধান নহে, 'আমাদিগের ইচ্ছায় ব| 
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হস্ত-বিচার | ] হস্ত-বিচার । ৮৫ 

৬৫ বৎসর বয়সে উউয় হস্তে আয়ুরেখাতে ইটা অধোমুখী রেখ। বিগ্বামান ; 
এই সময়ে ইহার মৃত্য হইবে জানা যাইতেছে । [ চিএ ১৫-চি্ন ৯১ ] 

গুরু। আর এই হস্তটার ফলাফল বিচার কর। 
শিষ্য। জাতকের হস্ততল অতান্ত কোমল ) এইজন্য চষার শারীরিক ও 

মানসিক তর্বলতা দেখা বার । 

হস্ততল মোটা,_ইনি শস্থির, স্বার্থপর, আত্মগ্তরি ও কার্যাতংপর | 

অন্থুলীর অগ্রভাগ মোটা ইনি কারিগরের কনম্ম ( 7195104710৭1 
179৪7) করিয়া থাকেন); আর ইনি দৃট়প্রতিজ, চঞ্চল ও দাস্তিক। 

বৃহস্পতির | চিত্র ১৬-_চিহ্ন ১] স্থান অতি উচ্চ :-ইনি শহঙ্কারী, আরঁধ- 

পঠা করিতে ইচ্ছুক, আত্ম প্রশংসাকারী এবং ইনার শনেক তুল বিশ্বাস আছে। 

শনির | চিত্র ১৬-চিহ্ধ ২] স্কান নিয়; -ইনি দ্ুভাগ। ও হাব জীবন 

আর্তি সামান্ত | 

রবির [ চিত্র ১৬--চিহ্ক ৩ | ভ্লান 'আতি উচ্চ ;- -হনি শর্থলোপুপ শপবাধী, 

অহঙ্কারী, মিথ্যাবাদী ও হিংসক। 

মঙ্গলের দ্বিতীয় স্থান | বৃহস্পতির নিম্ন । আও উচ্চ ;--হীনি অসমসাহ্সা, 

গোয়ার! মঙ্গলের প্রথম স্কান | বুধের নিয়ন্ত | অতি 9৮৮ 7--ঠন পরপীডক 

»ত্যাকরণেচ্ছু ও অবিচারক । 

চন্দ্রের [ চিত্র -৬-চিন্ত ৬] স্তান অতি উচ্চ $- ইনি আমঙ্্ট। মগ্থপায়া 

ও উচ্চ প্রকৃতি । 

শুক্কের স্থান উচ্চ; ইনি পাম্পটা দোষে দূষিত | 

আয়ুরেখার প্রারস্থে ববচিহ থাকায়, ইহার জনাকাপান বৃতু!বৎ পাঁড। 

হইয়াছিল । 

৮ বৎসর বয়ঃক্রমের স্থানে শুক্রের স্থান হইতে 'একটা রেখা উঠিয়া বৃঞম্পতির 

নিম্নদেশে যাওয়ায়, পিতৃবিয়োগ হর । | চিদ্র ১৬-চিঙ্গ ৯] 

১০ বৎসর বয়সের স্থানে আয়ুরেখার উপর একটা দাগ (১1১, ) আছেঃ 

সেই সময়ে অত্যন্ত পীড়া হইয়াছিল | | চিত্র ১৬--চিহ্ন ১০ | 
১৪ বংসঞ বয়সের স্থানে আয়ুরেখা হইঠে একটা আবোমুখী ধেেখা শ্ুক্রের 

স্থানাভিমুখী ;--এই বয়সে উচ্চস্থান হইতে পঠিত হইয়া হার 2৩ ভগ্ন 

হইয়াছিল। [ চিত্র ১৬--চিন্ক ১১ ] 



6/৩ 
ও পর আত চে 

চেষ্টায় কোনরূপে সম্পর হইতে পারে না এবং যখন জাগতিক সকল ব্যাপারই 
সেই নিয়স্তার নিয়মাধীন, তখন আমর! আমাদিগের কর্মের জন্ত কিরূপে দায়ী 

হইতে পারি। সকল দায়িত্ই আমাদিগের স্কন্ধ হইতে অপশ্ত হইয়! 
পর়িতেছে। 

প্রতে!! দেখিতে পাই, মানবগণ ভিন্ন ভিন্ন অবস্থাপন্ন হইয়া, জন্মগ্রহণ 

করিতেছে-_কেহু দরিদ্র, কেহ ধনী, কেহ সুন্দর, কেহ বিকলাঙ্গ, কেহ আত্মীয় 

স্বজন-পরিষেষিত, আবার কেহ ব! এরপ্ আত্মীয়বিহীন যে, যাহার গর্ভ হইতে 
ভূমিষ্ঠ তইল, তিনিও প্রসব করিবার অনতিবিলম্বেছ এ পৃথিবী ত্যাগ করিয়া 

চলিয়া গেলেন। এইরূপ নানাপ্রকার ভেদাভেদ ও অসামঞ্জন্র দেখিতে পাই । 

বিবেকবিহীন আমি ইহার কারণ কিছুই বুঝিতে পারি না। আমাকে এ 

বিষয়ে কিঞ্চিৎ উপদেশ দিয়! রুতার্থ করুন। 
গুরু । বৎস! তুমি সামুদ্রিক শান্ধে উপদেশ পাইয়। যেরূপ আধ্যাত্মিক 

বিষয়ের জ্ঞান লাঙ করিয়া, তাহাতে আম।র বোধ হইতেছে যে, তুমি শিধ/- 

মগুলীর মধো উচ্চশ্রেণীতুক্ত। তোষার জ্ঞান-লালস! দেখিয়া তোষাপ প্রশ্নে 

আমি যারপর নাই সস্তষ্ট হইয়াছি। কিন্ত তুমি বেরূপ প্রশ্ন করিয়া, তাহ। 

গুরুতর, ও অতি হুশ এবং অধিকারিভেদে গুহা হইলেও, তোমার জ্ঞানপিপাস| 

পরিতৃপ্তি করিবার জন্য স্কুল উদাহরণ দ্বারা বৎকিঞ্চিত উত্তর দিতে চ&। করিব 

এই সমস্ত হুক্মবিষয় অন্টের প্রমথাৎ শুনিবার নহে ; নিজের জ্ঞানযোগে উপলব্ধি 

করিবার বিষয় । 

আমাদিগের স্থুল কন্মফলের দায়িত্বসন্বপ্ধে তৃমি যেরূপ বুঝিয়াছ, উহ। এরূপ 

বটে। কিন্ত এ সম্বন্ধে আমার আরও দুই-একটা কথা বন্ক'ব্য আছে; তাহ! 

তোমারই বাক্যের পোষণ করিবে । 

আমর ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র হইর়। রিরূপে মহাভারবহনে সক্ষম হইতে পারি? 
সেই গুরুভার বহন করিতে সেই মহান্ পুরুষ একমাত্র কেবল নিজেই সক্ষম। 

অনস্তশক্কিমান এবং অনন্তজ্ঞানবানের তুলনায় আমাদিগকে একবারে শক্তিহীন 

ও গুগহীন বলিতে কে আপত্তি করিতে পারে ? বর্তমানে 'আমাদিগের যেরূপ 

গুণ ও শক্তি আছে, মনে কর, যদি তদনুরূপে পুরুষকার বা কম্ম করিবার 

ক্ষমত। থাকিত, তাহা হইলে বিশ্বকর্তার বিশ্বকর্ধের অসম চাপে কোন্ কালে পি 

তইয়। যাইতাম . আমাদের চিন্তমান্রও থাকিত ন]। শুর বালুকার কি সাধ্য যে 



শত রাজ ৩. ০৮ পপ এ ৬০ "লাশ আটা ও আজি 

মহান্ হিমালয়ের মন্তকস্থিত বিশাল তুষাররাশি বহন করিতে পারে? কোন্ 
কালে দেখিয়াছ যে, সামান্ত জলবুদদ মহান্ সাগরে ভাসমান্ বৃহৎ অর্গবপোত 
বক্ষে ধারণ করিতে সক্ষম হইয়াছে? আরও দেখ, যদি সেই অনস্তশত্তিমান্, 
অনন্তজ্ঞানবান্ সংপুরুষ, আমাদিগের মত শক্তি হীন, জ্ঞাঁনহীন, স্তায়পরতাবিহ্ীন 
অসৎ জীবের হস্তে জাগতিক কন্মারের কণামাত্রও অর্পণ করিতেন, তাহ। 

হইলে, আমর! কি আমাদের বর্ভমান শক্তিহীনত।. জ্ঞানহীনতা, অগ্তায়পরতা 
এবং সতারাহিত্য লইয়া সেই কুণামাত্র কন্মভারও সম্পন্ন করিতে সক্ষম হই- 
তাম? কখনই নহে । আমাদের চঞ্চলতা, স্বেচ্ছাচারিতা, হঠকারিত। দ্বার! 

সেই অত্ন্প কর্মফল মঙ্গলনিদান না৷ হুইয়া, অমঙ্গলের আকর হইত; বিনাশ- 

শোতঃ উৎপন্ন করিয়া সমস্ত উৎসন্ন করিত-__-অনস্তমঙ্গলময়ের অনস্তস্থষ্টির রক্ষণ 

হওয়া দুরে থাকুক, কোন্ কালে লয়প্রাপ্ত হইয়। যাইত । একটু অন্থধাবন করিয়। 
দেখিলে বুঝিতে পারিবে যে, সেই অনস্তদয়াময় আমাদিগকে কোনরূপ কর্ম- 
ভারগ্রহণে অশক্ত জানিয় তাহার অনন্তদয়াগুণে এ ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র জীবকে 

কর্মের কারণমাত্র করিয়। স্ষ্টি করিয়াছেন; এবং কোন দায়িত্ব আমাদদিগের 

উপর ন্যস্ত করেন নাই। তিনি ক্ষুদ্র জীবকে তাহার ক্ষুদ্রতার জন্তই অনন্ত 

পরিমাণে ভালবাসেন। একবার ভাবিয়৷ দেখ, তোমার অশক্ত, অজ্ঞান শিপু 

সন্তানকে কি কখনও জনতা পূর্ণ পথে সঙ্ায়হীন হুইয়! বিচরণ করিতে দিতে পার? 
তুমি তোমার প্রাণ থাকিতে পার না। তোমার শিশু সন্তানকে প্রাণাপেক্ষ। 

ভালবাস বলিয়া, তাহার প্রতি এত দয়। করিয়! থাক যে, তাহার কোনরূপ 

অনিষ্টের আশঙ্কা! হইলেই, তাহার নিরাকরণ করিবার জন্ত অসাধাসাধনেও 

ষত্ববান্ হও। তবে বিবেচন| করিয়া দেখ যে, যে জগংপিতার প্রেম অনন্ত, 

ভালবাস অনন্ত, দয়া অনন্ত, তিনি কিরূপে তাহার অশক্ত শিশু সম্তানদিগকে 

বিপৎসন্কুল কর্মপথে বিচরণ করিবার জন্ত ছাড়িয়া দিতে পারেন? তিনি 

সম্পূর্ণ জানেন, ইহাতে তাহার নাশ ভিন্ন রক্ষ। হইতে পারে না। বৎস! এক- 

বার প্রণিধান করিয়। দেখ, বুঝিবে, তাহার অনন্ত প্রেম-নির্ধর হইতে অনস্তদয়।- 

নদী উৎপন্ন হইয়া, কর্মরাজ্যের মধ্য দিয়। বহিয়া যাইতেছে । ইহারই জল 
পান করিয়া, ক্ষুদ্র জীব সকল অভাবতৃষ্ণ। দূর করিয়া জীবিত রহিম্াছে। এবং 

ইহ'রই জল দ্বার! কর্মবৃক্ষে জলসেচন করিয়া, মঙ্গলফলের সম্ভোগ করিতেছে । 
ঠাহার অনন্ত দয়ার ও মনন্থ প্রেমের পরিচয় আর কি দেখিতে চাও? 

শি--১২ 

৮. স্পা শা সা বি আস 
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স্থল ব্যাপার এরূপ; কিন্ত সুপ্ম ব্যাপার স্থুলবিচারে দেখিতে হন্তরূপ । 
এক্ষণে তোমার প্রশ্নের উত্তর দিতেছি ;--কি কারণে মনুষ্টের জন্মগ্রহণ সময়ে 

অবস্থাবৈষম্য ঘটে, তাহাই বলিতেছি। ইহা অতি গুহ ও সুক্ষ বিষয়, অন্তের 
নিকট বুঝাইগ়া লইবার নহে; নিজে আধ্যাত্মিক শুক্ম বিষয়ে যথেষ্ট উন্নতি লাভ 
করিলে, সহজেই তাহার উপলব্ধি হয়৷ থাকে । ইহা অন্তের নিকট গুনিবার 
বিষয় নহে ।, ইহা জ্ঞানচক্ষুত্বারা দেখিবার বিষয়। তবে কেবল তোমার 
কৌতৃহুল নিবারণের জন্ত একটা স্থুল দৃষ্টান্ত হ্বারা৷ অতি স্থুলভাবে বুঝাইতে চেষ্ট 
করিব। 

পরপষ্ঠার তালিকাটী দেখ। ইহাতে পর পর দশটা স্তম্ভ আছে। প্রত্যেক 

স্তস্তের মধ্যে কতকগুলি ভিন্ন ২ রাশি সন্নিবেশিত হইয়াছে; কিন্ত প্রত্যেক 

স্তনের মধ্যে রাশি সমহি ত্রিশ । প্রথম স্তম্ভ প্রথম জন্ম, দ্বিতীর স্তম্ভ দ্বিতীয় জন্ম, 
তৃতীয় স্তম্ভ তৃতীয় জম্ম--ইত্যাদি জন্মহচক। প্রত্যেক স্তম্ভের অন্তর্গত রাশি- 
গুলি মন্থুষ্যের কর্ণের গুরুত্ব বা পরিমাণস্থচক মাত্র । ১২৩৪ ইত্যাদি সংখ্যা- 

গুলি মনে কর, ১ মণ, ২ মণ, ৩ মণ ও ৪ মণ, ইত্যাদির প্রকাশক । কর্মের 

গুরুত্ব ফল ছার! স্থিরীরুত হইয়া থাকে । মনুষ্যের কর্মফলের গুরুত্বের বা পরি- 

মাণের একক (011), মনে কর ১ মণ। এইরূপে একটা কর্মের গুরুত্ব ২০ 
মণ পর্যযস্ত মনে কর, হইতে পারে অর্থাং--এক সময়ে একটী কর্মের দ্বারা ২০ 

মণ ওজনের ফল উৎপর হইতে পারে। প্রথম জন্মের মনুষ্। প্রথম স্তত্তের 
লিখিত সংখ্যা হিসাবে কর্ম করিয়। থাকে ; কিন্তু তাহার সমস্ত জীবনের কর্মের 

ফল ত্রিশ মণের অধিক হইবে না । তাহার জীবন যত দীর্ঘ বা অল্প হউক, 
কিংবা, তাহার বুদ্ধি যত তীক্ষ বা স্থুল হউক, তাহার সমস্ত পাধিব জীবনের 
করের ফল ত্রিশমণের অধিক হইবে না। অপর অপর জন্মেরও এইরূপ । 
সকল জন্মভূক্ত লোককেই ত্রিশ মণের অধিক করিতে হয় না। তবেই দেখ, 
দরিদ্র, ধনী, সুন্দর, বিকলাঙ্গ ইত্যাদি সকলের জন্মগ্রহণ-সময়ে যেরূপ অবস্থা 
হউক ন| কেন, প্রত্যেককে সমস্ত জীবনে সমান পরিমাণে কর্ম করিতে 

হইতেছে। 
এক্ষণে বোধ হয়, তুমি বুঝিতে পারিয়াছ যে, মন্ুষ্যের জন্মগ্রহণ সময়ে যে 

বৈষম্য দেখ। যায়, তাহা প্রকৃত নহে; এবং তৎসম্বন্ধে যথেই সামঞ্জস্যও আছে। 

তোমাকে এক্ষণে যাহা বুঝাইলাম, ইহা! অতি স্থুল। প্রকৃত পক্ষে এ 
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সমস্ত বিষয় অতি সুপ, জটিল ও গুঙ। তোমাকে পূর্বেই বলিয়াছি, ইহা 
অন্টের নিকট বুখাইয়। লইবার নহে। যে তালিকার ছৃ্টান্তের দ্বারা অতি 
স্থলভাবে বুঝাইলাম, উহা আধ্যাত্মিক পথ অবলম্বন করিয়! বুধাইবার নহে। 
তবে কেবল তোমার সাগ্রহ নিবারণের জন্ত একটা মোটা পাথিব উদাহরণের 
ঘার| বলিলাম । ৃ * 

বংস!. এতৎসন্বন্ধে আর একটী কথ। বালিতেছি শ্রবণ কর। 

মনুষ্যগণকে যে নানারূপ সুখ দুঃখ 'ভোগ করিতে হয়, তাহারও একটা 

মুখ্য কারণ আছে। ইহ! আর কিছুই নহে, কেবল তিনি যেমন মহৎ আধার, 

ধরপ মনুষ্ুগণকেও একটী আধাররূপে পরিণত করিবার জন্ত সুখ দুঃখের 
স্থষ্টি করিয়াছেন। আমাদিগের ছুঃখময় কর্মফল আমাদিগকে শাস্তি দিবার 

জন্ত নহে। একটা স্থল দৃষ্টান্তের দ্বারা সহজেই বুঝিতে পারিবে। ষগ্তপি 
একখানি অতি বৃহৎ লৌহচাদর জলে নিক্ষেপ করা যায়, তাহা হইলে উহা 
তৎক্ষণাৎ জলমপ্র হইয়৷ যাইবে। কিন্তু যদি এ লৌহচাদরকে উত্তপ্ত করিয়া, 

হাতুড়ী ইত্যাদির আঘাত দ্বার কোনরূপ আধারে পরিণত কর! হয়, তাহা 
হইলে উহ! জলমগ্ন হওয়! দূরে থাকুক, জলে ভামমান থাকিয়া, উহার স্বরূপ 
অপর ভারবহন করিতেও সক্ষম হইবে । এই কারণেই মঙ্গল্ময় ঈশ্বর মামাদিগকে 
নুখ দুঃখ ভোগ করিতে দিয়াছেন। 

সমাপ্ত। 
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স্ুলভদৈনিক, ২৭শে কার্তিক, ১৩২। 
সামুদ্রিক রেখাদি বিচার ।-_-এই মহানগরীর সুবিখ্যাত সামুদ্রিক- 

শান্ত্রজ্জ ও “সামুদ্রিক শিক্ষা” প্রণেত| শীযুকত বাবু রম্ণক্চ চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক 
প্রণীত। মূল্য ১* দেড় টাক1।. ছাপা উত্তম, কাগঞ্জ উত্তম, সচিত্র । রমণ বাবু 
বহুকালাবধি সামুদ্রিক শাস্ত্রের চর্চ৷ করিয়া, কিছু দিবন পূর্ধে “লামুত্রিক শিক্ষা” 
প্রণয়ন করিয়। এই মৃতগ্রায় জটিল শাস্ত্রের যথেষ্ট উপকার সাধন করিয়াছেন। 
“সামুদ্রিক শিক্ষায়” করতলের প্রাকৃতিক সংস্থানান্ুসারে যে সকল ফলাফলের 
আভাস দিয়াছেন, আলোচ্য গ্রন্থে তাহারই ফলানুমারে বিকাঁশ করিয়াছেন। 
পুস্তকখানি পাঠকদিগের অভীষ্টোপযোগী করিবার অন্ত ৪৮খানি হস্ত চিত্রসহ 
গুরুশি্ের প্রশ্নোত্র-চ্ছলে ফলাচুদারে ও বর্ণমালামুক্রমে গঠিত হইয়াঁছে। : 
ইহাতে সর্বপ্দ্ধ ৪১টা প্রশ্ন বর্ণমানানুক্রমে সঙ্গিবেশিত করিয়! তাহার বিচার কা 



1 ৪]. 

ক ভূত, ভবিধাৎ বর্তমান এবং তাহাদিগের, চরিতগ্ কৌন 
কিংখা বিষ্লানুশীলন ও অর্ধাগম প্রভৃতি যে কোন ঘটনা] 'জানিবার ইচ্ছা 

লে গমে তই ঘত প্রকার প্রশ্নের উদয় হয়, প্রায় সমন্ত প্রশ্নেরই বিচার 
ইহাতে জছে। গ্রন্থঞার পুস্তকখানির ভাষা সম্ভবতঃ সরল ও প্রাঞ্জল 
করিয়াছেন এবং পুস্তকে শেষাংশে “হস্তরেখানুশীলন” সবব্ধীয় যে চারিখানি চিত্র 
দিয়াছেন, তাহ! শিক্ষার্থীদিগের বিশেষ উপকারে আসিবে। বেখক পুস্তকের 

; উপলাছায়ে এই পৃথিবীন্থ মানবমণগ্ডুলী ভগবানের নিয়মানুসারে ও গ্রহ পরি- 
: উাগনের বশে থে বিবিধ কর্ণসম্পর করিতেছে, তাহা বৈজ্ঞানিক তর্ক ও যুজির 
' স্বাগা, বিষদ্েপে বুঝাইয়াছেন এবং ইহাতে ঠাঁহার আধ্যাত্মিক ভাবেরও যথেষ্ট 
_পষ্জিয় দিয়াছেন। ইহাতে জ্ঞাতব্য বিষয় অনেক আছে। অনৃষ্টবাদী ও যাহারা 
 শুরুধকারেই বিশ্বাস করেন, এই * ছুই শ্রেণীর লোকের নিকটেই ইহার 
 আআলোচন। হইতে পারে। আমরা সর্বাস্তঃকরণে ইহার সাফল্য কামনা করি। 

 বঙ্গবাসী, ১লা অগ্রহায়ণ, ১৩৭২। 

সামুদ্রিক রেখাদি বিচার-_শ্রীধুক রমণরুষ্ণ চট্টোপাধ্যায় বির- 
চিত। মুলা ১1০ টাকা। চট্টোপাধ্যায় মহাশয় গ্রীগুকুর কপাবলে সামুদ্রিক 
রেখাদি বিচারে একজন সুপরিচিত লোৌক। ব্যবনা ন| হইলেও কেবলমাত্র 
শান্ত শিক্ষা এবং. আলোচনার নিমিত্ত তিনি বিন্দুমাত্র বিরক্ত না হইয়! নিত্য 
বছ লোকের করতলম্ক রেখার বিচার করিয়! তাহাদের অনৃষ্টের ইঙ্গিত বাক্যে 
প্রকাশ করিয়। দেন্। নিত্য নিত্য এরূপ আলোচনায় এ বিষয়ে ত|হার বিশেষ 
অভিজ্ঞত| জন্মিয়াছে, এ গ্রন্থ সেই অভিজ্ঞতার ফল। গ্রন্থে তিনি ৪৮ খানি 
করতলচিত্র দিয়া রেখার.লক্ষণ ও ইঙ্গিত মত বর্ণমাল| ক্রমে লোকের অদৃষ্টের 
গতি এবং স্োগের কথ! বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছেন। আমর! সামু্রিক শা্ে 
অনভিজ্ঞ হইলেও বলিতে পারি, এ শান্তর শিখিবার বাহার ইচ্ছা! আছে, এ গ্রশ্থে 
তীছার বিশেষ সাহায্য এবং উপকার হইবে। গ্রন্থকার ভূমিকায় বলিয়াছেন, 
রেখার সহিত ফল না মিলিলে শাস্ত্রে অবিশ্বাম করিও না, আমার কাছে 
আমিও) আমি সন্দেহ ভঞ্জন করিয়া দিব। ইহ1তীহার সামুদ্রিক শাস্ত্রে ভক্তি 
এবং অভিজ্ঞত! উভয়েরই পরিচয় দিতেছে । 

হিতবাদী, ১৪ই অগ্রহায়ণ, ১৩০২। 

সামুদ্রিক রেখাদি বিচার ।- শ্রীরমণক্কক চট্টোপাধ্যায় গ্রণীত। 
করতলগত রেধাদির সহিত মনোবুত্বির মন্বন্ধ বিষয়ে আলোচন! করিয়া গ্রন্থ 
কার এই পুস্তক প্রণয়ন করিয়াছেন। করকোর্ঠী দেখিয়া ধাহার! ভাগ্যনির্ণর 
করিতে চাহেন, এই পুস্তক পাঠে তাহারা অনেক শিক্ষা করিতে গারিবেন। 



1 ধ.). 
দৈনিক ও সমাচারচজ্দ্রিকা ১১ই অগ্রহীয়ণ, ১৩*২ ( 

সামুদ্ডিক রেখাদি বিচার ।-_স্সামুদ্রিক-শিক্ষা” প্রণেত| ভীবুক্ত রুমণ- 
কৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায় প্রণীত। “সামুত্রিক-শিক্ষার* সমালোচনা] উপলক্ষেই জামা 
করকোট্ঠ্যাদি ঘটিত তত্বের আলোচন! করিয়াছি । শ্রীযুজ রমণবূ্ ৯ 
যে সামুদ্রিক-শান্ত্রে অধিকারী, তাহাও সেই সময়ে দেখাইয়াছি। অস্তকায় আগোচ্য 
"সামুদ্রিক রেখাদি বিচার” পূর্বসমালোচিত “সামুদ্রিক-শিক্ষার” এক প্রকার গঞ্জিৎ 
শিষ্ট। হস্ত রেখাদির বিচার করিয়। ফলাফল স্থির করাই সামুদ্রিক শান্বের উদ্দে্ 
এইজন্যই বগিতেছি, *রেখাদি বিচার» সামুদ্রিক শিক্ষারই পরিশিষ্ট । চট্টোপাধাা 
মহাশয় রেখার্দি-বিচারে ৪৮টা করচিত্র সন্নিবেশিত করিয়াছেন । যত রেখার পরিচয় 

. দিয়াছেন। করকোষ্টী দেখিয়া! ফলবিচার করিবার পথ দেখাইয়! দিয়াছেন। সামু. 
দ্রিক শিক্ষার ন্যায় “রেখার্দি বিচারেও» প্রপ্নোত্তরচ্ছলে সকল কথা কধিত হই 
য়াছে। শিষ্য প্রশ্ন করিতেছেন, গুরু উত্তর দিতেছেন। এ প্রণালী শিক্ষার পক্ষে 
উপযোগিনী। যত করিয়! পড়িলে, চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের “সামুদ্রিক শিক্ষা” ও 
“রেখাদি বিচারে” বুদ্ধিমান পাঠক সামুদ্রিক শান্তের রহন্য হদয়ঙ্গম করিতে পারি- 
বেন। ঢট্টোপাধ্যা্ন মহাশয় পথ নহজ করিয়| দিয়াছেন। আলোচনার তাহার 
বিলক্ষণ নৈপুণ্য আছে এবং ভাষায়ও বেশ অধিকার আছে। আর সামুদ্রিক 
শাস্ত্রে বেশ অধিকার না! থাকিলে ত তিনি কখনই পথ এত সহজ করিয়া 
দিতে পারিতেন না। অতএব *গামুদ্রিক শিক্ষার” ন্যায় প্রেখার্দি বিচারের” 
ও যে, সর্বত্রই সমাদর হইবে, তাহার আর সন্দেহ নাই। 

বঙ্গনিবাসী, ২৬শে ফান্তুন, ১৩০২। 

সামুদ্রিক রেখাদি"বিচার ।-_-প্রীরমণকষ্ চট্টোপাধ্যায় প্রণীত। মূল্য 
১।* টাকা। ছুই তিন বৎসর পূর্বে ইংরার্দি শিক্ষিত ব্যক্ষিদিগের মধ্যে 
সাধারণতঃ কেহই হাত দেখাইতে রাজী ছিলেন না; করকোঠীতে সম্পূর্ণ অবজা! 
প্রদর্শন করিতেন। রম্ণবাবুর আলোচনার ফলেই, লোকের মতি গতি কিছু 
ফিরিয়াছে। ওটা ধে কিছুই নহে, আজকাল অনেকেই একথা বলিতে সঙ্কুচিত 
হইবেন। নিতাত্ত অপরিচিত, দেশী বিদেশী নানা জাতি তাহার করকো্ঠী 
জ্ঞানের পরিচয় পাইয়াছেন, এবং কতকগুলি রেখ! বাবিন্দু থে মানবজীবনের 
অতীত অনাগত বিশিষ্ট ঘটনার অন্রাস্ত সংক্ষিপ্ত বিবরণী, তাহার সুস্পঃ আভান 
পাইয়া আশ্চর্য্য হইয়াছেন। রম বাবুর পূর্ব প্রকাশিত “সামুদ্রিক ' শিক্ষা 
এবং এই পুম্তকখানি সেই অদৃষ্ট পাঠের বর্ণমলি। আমর! আগ্রহের সহিত এই. 
মূল সুত্র অবলম্বনে কয়েকটি লোকের কররেখা পাঠ করি। অনেকগুলি ভূর্ত- 
ভবিষ্তুৎ বর্তধান ঘটন! আশ্চর্পে মিলিয়াছে। দ্ৃতরাং আশা করিঃ অপরেও 



শমশ্িশ-প্রব্ধ াজ-জ্যোত্তিহ্থী 

শ্রীযুক্ত কৈলাসচন্ত্র জ্যোতিবার্ণৰ সঙ্কলিত 
' (ইনি ভারতেশ্বর পঞ্চম জর্জের কোষ্ঠী বিচারে রাজ-সম্মানিত হন্) 

. জ্যোতিষ-্প্রভাকর। 
নাঃ শিক্ষিত সম্প্রদায়ের অনেকেই জ্যোতিশে শানে অনুরাগী হ্ইয়।- 
নে; গৃহস্থ মাত্রেরই যে অগ্ল।ধিক্য জ্যোতিষ শিক্ষ। প্রয়োজন, ইহা এখন অনেকেই 
'বুবিয়াছেন সেই জঙ্ যাহাতে সকলে খুব, নুহজে, এমন কি এক মাসের মধ্যে 
জ্যোতিষ শিধিতে পারেন, এরূপ সরল ভাবে ইহা লিখিত হইল ; অর্থাৎ একবার 
বইথানি বুঝিয়া পড়িলেই হইল | ইঠ্াতে জ্ঞাতব্য লমুদর বিষয় ত আছেই, ত। 
ছাড়। ইহাতে আর এক অভাবনীয়, অভিনব বিষয়ের অবতাঁরণা করা হইরাছে। 

ইহাতে বিশুদ্ধলগ্রনির্ণয়। লগ্ন্ফুটথণ্ড, আধুর্গণনা, ভাব-বিচার, মারক ও রিষ্টযাদি 
বিচার, নারীজাতক ও নারীলক্ষণ, বিবাহের যোটক বিচার, অষ্টেত্রী ৪ 
বিংশোস্তরী দশ ফল বিচার, অষ্টবর্, যোগফল-বিচার,ভ্রতাঁপ ও যন্নডীটক্র, ছ।দশ 
ভাব প্রভৃতি শত শত বিষয়, যাহ! কিছু আবশ্তক, সকলই ইহাতে আছে এবং 
এই পুস্তকের াহাযো মকলেই নিজের কোঠী ও ফলবিচার করিতে পারিবেন। 

জেযোতিষের' বিচার প্রণালী ন| জানা হেতু কেহ কেহ ঠিক ফল বলিতে না 
পারায় অপদস্থ ও খাঁযবাক্ো সন্দেহযুক্ত হন; সেইজন্ত আমরা বু অবতার, 
সাধক, মহাপুরুষ, রাজা, মহারাজা, বিচারপতি, কবি, শিল্পী, চিকিৎসক ও দেশ- 
মান্ত প্রসিদ্ধ ব্যক্তিবর্গের জন্ম-পত্রিক1 সমূহ বনু চেষ্টায় ও নষ্ট সংগ্রহ করিয়। 
এইগ্রন্থে সন্নিবেশিত করিয়াছি । যথা ।--ভ্রীরামচন্দ্র, শ্রীকুষ্ক, চৈতন্য, শঙ্কর।চাধা 
রামকুষখ পরমহংস, মহাত্ম। গান্ধি, কেশব সেন, কষ্ণণন্দ স্বামী, ভিক্টোরিঘা, 
নেপোলিয়ান, যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর, মণীন্দ্রনাথ নন্দা, রমেশচন্দ্র মিত্র, চন্দ্রনাধব 
ঘোষ, মহেশচন্ত্র ন্যায়রত্ব, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, চক্জ্রকাস্ত তর্কালঙ্কার, শশধর ভর্ক- 
চুড়ামণি, বঙ্গিম চট্টরো, নবীন সেন, রবীন্দ্র ঠাকুর, ঈশ্বর গুপ্ত; গিরিশ ঘোষ) মতিরায়, 
ডি গুপ্ত, ভগবান্ রুদ্র, গঙ্গাধর রায়, গঙ্গা প্রসাদ সেন, শ্যামদান বাঁচস্পতি, 
হারকানাথ ফেন প্রভৃতি অসংখা ,কত নাম করিব? স্থাণাভাব। শুধুকি 
তাহাই? সেই সঙ্গে তাহাদিগের জীবনী ও বিস্তৃত ফলবিচার লিখিত হইয়াছে । 

হতে একদঙ্গে নানা কোণ্ঠীর সম্মিলন ও কোঠ্ঠীর ফল কিরূপ অব্যর্থ, তাহ] 
দেখির! চমতকৃত হইবেন--জ্যো তিষ শাস্ত্রে বিশ্বাম বাড়িবে, এবং বিচারে বহুবিধ 
ষোগের অবতারণ। দেখিয়! এতংশাস্ত্রে কতবিদ্ভ হইবেন। ছাপ! কাগজ অতীব 
উৎরষ। ছ্চ টি মূল্য ৪০ সাড়ে চারি টাকা মাত্র। 

পাল ত্রাদার্প এণ্ড কোং । 

৭ নং শিবকষঃ 11 লেন, জোড়ান কো, কলিকাতা! ৷ 












